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APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TEISINIS 

REGLAMENTAVIMAS 
 

Irma Šideikaitė 

Mokslinis vadovas lekt. Virgilijus Januška 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje teoriniu aspektu nagrinėjama smurto samprata ir rūšys, smurto artimoje 

aplinkoje prevencija Lietuvoje, apžvelgiama užsienio šalių (Suomijos, Austrijos, Vokietijos) patirtis kovojant su 

smurtu šeimoje. Pateikta šalies statistika susijusi su smurtu artimoje aplinkoje. Apžvelgiama teisinė šio įstatymo 

taikymo praktika. Tema aktuali, kadangi smurtas artimoje aplinkoje yra plačiai paplitęs reiškinys ir tai patvirtina 

kasmet vis gaunami pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme 

smurtas įvardijamas kaip veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis, fizinis, psichologinis, seksualinis, 

ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Tyrimo tikslas – atskleisti 

smurto artimoje aplinkoje teisinio reglamentavimo ypatumus. 

Pagrindinės sąvokos: smurtas artimoje aplinkoje, apsauga nuo smurto.  

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas. Šiame straipsnyje pateikta informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje.  

Smurto artimoje aplinkoje tendencijas ir įstatymo taikymo praktiką analizavo J. Gulbickaja, smurto prieš 

moteris priežastis ir prevenciją M. Gustaitienė, teisinę smurto šeimoje problematiką nagrinėjo I. 

Michailovič, smurto prieš moteris paplitimu domėjosi A. Purvaneckas, G. Purvaneckienė, smurto 

reiškinio sampratą ir rūšis nagrinėjo B. Palavinskienė, S. Vidrinskaitė ir kt. 

Tyrimo problema. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu yra siekiama ginti asmenis 

nuo smurto artimoje aplinkoje, tačiau užfiksavus šį faktą susiduriama su problemomis, kuomet smurtą 

patyręs asmuo nėra visapusiškai apsaugomas ir suteikiamos reikalingos saugumo priemonės 

nukentėjusiajam, o tuo pačiu ne visuomet kaltinamasis sulaukia adekvačios bausmės. 

Tyrimo objektas – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje teisinis reglamentavimas. 

Tyrimo tikslas – atskleisti smurto artimoje aplinkoje teisinio reglamentavimo ypatumus.  

Tyrimo uždaviniai: 
1. Atskleisti smurto artimoje aplinkoje sampratą ir formas. 

2. Išanalizuoti  prevencines priemones, mažinančias smurtą šeimoje. 

3. Praktinių problemų atskleidimui, atlikti teismų praktikos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje 

analizę. 

Straipsnyje taikomi tyrimo metodai, kurių pagrindu atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė ir 

sisteminimas, informacijos paieška internete, statistinių duomenų analizė ir sisteminimas, faktinių 

duomenų lyginamoji analizė, loginė rezultatų analizė, dokumentų analizė.  

 

Smurto artimoje aplinkoje teisinis reglamentavimas 

Smurto artimoje aplinkoje samprata ir formos 

 

Dar senovės filosofas Ciceronas pažymėjo, kad prievarta yra jėgos panaudojimas, rėmimasis jėga, 

veikimas jėgos pagalba (Šulcienė ir kt., 2010). Prievarta yra tik santykiuose tarp žmonių, nes jie turi 

laisvą valią. Prievartos procese vieni individai primeta save, savo tikslus ir normas kitiems, siekia 

pajungti juos sau. Pagal R. Johannesen (2007), prievarta yra toks žmogiškų, visuomeninių santykių tipas, 

kurio metu vieni individai arba žmonių grupės pavergia sau kitus, uzurpuoja jų laisvą valią. Remiantis R. 

Van Ryzin ir T. Dishion (2013) nuomone, prievarta yra vieno žmogaus vertimas kitą elgtis ne savo noru, 

o smurtas – sąmoningas jėgos panaudojimas su tikslu įžeisti ar sužeisti kitą asmenį. Todėl bendrąja 

prasme šias sąvokas galima laikyti sinonimais. 

Remiantis G. Babachinaite ir kt. (2010), įstatymai skiria dvi prievartos apraiškos grupes iš kurių 

viena yra leistina, o kita įstatymų draudžiama (p. 62). Kas liečia leistiną ar net sveikintiną prievartą, ją 

lemia tai, kad žmonių teisių ir laisvių varžymo (kas ir yra prievarta) būtinumą lemia ta aplinkybė, jog 

didesnės dalies šiuolaikinės visuomenės narių dar nėra pasiekę tokio lygio, kad žmogus prisiimtų 
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atsakomybę už jo padarytą nusikalstamą veiką ir padėtų ją atskleisti. Todėl valstybės prievarta yra 

pagalbinė priemonė išoriškai įtakojant asmens elgesį, kurios tikslas yra įgyvendinti teisę, kad skatinimo ir 

įtikinėjimo priemonės yra neveiksmingos (Fedosiuk, 2012, p. 719). Baudžiamasis įstatymas taip pat 

išskiria ir prievartą, kuri yra draudžiama ir tokiu būdu nuo atitinkamos prievartos keliamų pavojų 

saugomos pagrindinės teisinės vertybės – asmens kūno neliečiamybė ir visuomeninė tvarka. Viena iš 

pavojingos prievartos apraiškų yra prievarta (smurtas) šeimoje. 

Smurtas šeimoje suprantamas kaip agresyvus fizinis, psichologinis, seksualinis smurtas, ar kitas 

nusikalstamas elgesys, pasireiškiantis artimiausiojo žmogaus aplinkoje, tai yra namų ar šeimos ribose, kai 

auka ar smurtautojas susijęs artimais arba giminystės ryšiais. Smurtas šeimoje pasireiškia agresyviu 

elgesiu, kuriuo bandoma kontroliuoti kito šeimos nario mintis, įsitikinimus ir elgesį arba bausti jį už 

bandymą pasipriešinti, atsispirti kontrolei. Dažnai kito žmogaus kontroliavimas pasiekiamas per 

įbauginimą, jėgos naudojimą. Šis reiškinys mokslinėje literatūroje yra vadinamas įvairiais terminais: 

smurtu, prievarta, agresija (Dirsienė, Reikertienė, 2008, p. 18). 

 
1 lentelė. Smurto apibrėžimai 

Autorius Apibrėžimas 

B. Palavinskienė (2010, p. 

411) 

Smurtas namuose – tai pasikartojantis ir dažnėjantis fizinio, žodinio, dvasinio ir 

ekonominio įžeidimo, tikintis kontroliuoti, gąsdinti, bauginti, ciklas. 

D. Petrauskaitė (2010, p. 24) Šeiminis smurtas suprantamas kaip partnerio prievarta, fizinis arba psichologinis 

(įskaitant seksualinį) smurtas santuokoje ir nesantuokinėje partnerystėje, net jei 

smurtas buvo patirtas po išsiskyrimo, bet yra tiesiogiai susijęs su ankstesne 

partneryste. 

I. Michailovič (2012, p. 29) Smurto šeimoje sąvoka plačiąja prasme apima įvairias smurto formas, kurios iškyla 

tarp tėvų ir vaikų, tarp pačių sutuoktinių bei tarp kitų šeimos narių. 

LR apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatymas. 

(2011, 2 str.) 

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, 

seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę 

ar neturtinę žalą. 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis autoriais ir LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu 

 

Apibendrinant minėtus apibrėžimus, galima teigti, kad smurtas šeimoje gali pasireikšti fiziniu, 

psichologiniu, seksualiniu ir ekonominiu poveikiu, kuris gali būti nukreiptas prieš šeimos narį. H. 

Douglas ir T. Walsh (2010) nuomone, mokslo ir praktikos tikslais yra tikslinga išskirti keletą smurtinių 

veiksmų šeimoje lygių. 

Konkretus smurto šeimoje atvejis gali apimti kelias smurto rūšis arba vieną iš jų. Labiausiai 

paplitusi ir pavojingiausia rūšis – fizinis smurtas. Fizinio smurto išraiškos: įvairus mušimas, smūgiai, 

kumščiavimas, spardymas, stumdymas, smaugimas, sužeidimas, griebimas už plaukų, kankinimas ir pan. 

(Stulginskienė, 2014, p. 12). Remiantis smurto prieš moteris ES masto apklausos duomenimis (2014), 

apie 31 proc. moterų vieną ar daugiau kartų yra patyrusios fizinį smurtą 

(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_lt.pdf). Fizinis smurtas 

sukelia didelę grėsmę aukos, o ypač moters ir vaiko, sveikatai. Pagal Policijos departamento duomenis, 

2012-2013 metais smurto šeimoje pagrindu buvo įvykdytos 72 žmogžudystės 

(http://www.bukstipri.lt/lt/statistika). 

Seksualinis smurtas yra kėsinimasis ne tik į asmens gyvybę, sveikatą, asmens kūno neliečiamybę, 

bet ir socialinę laisvę, asmenybės garbę ir orumą, t.y. tuo pačiu metu seksualiniame smurte pasireiškia 

fizinio ir psichologinio smurto bruožų. Seksualinis smurtas šeimoje pasireiškia tokiomis formomis, kaip 

vertimas nusirengti, santykiauti prieš sutuoktinio (partnerio) valią, ypatingai žiaurus lytinis 

santykiavimas, vertimas stebėti bei kartoti pornografinius veiksmus ir pan. (Dirsienė, Reikutienė , 2008, 

p. 19). 

Psichologinis smurtas – tai dažniausiai įžeidžiantys žodžiai, pastabos, draudimai, gąsdinimai, 

kuriais yra siekiama asmenį įskaudinti, įbauginti, priversti suvokti priklausomybę nuo skriaudėjo, tai yra 

pažeisti aukos vidinį pasaulį (Stulginskienė, 2014, p. 10). Šio smurto išraiškos: pastovi kritika, jausmų 

ignoravimas, įsitikinimų išjuokimas, draudimas eiti į darbą, manipuliavimas, melavimas, atsisakymas 

kartu išeiti į viešumą ir pan. (http://www.moters-pagalba.lt/smurtas).  

Ekonominis smurtas – sudėtinga smurto forma, nes jo padariniai nėra akivaizdūs kitiems šeimos ar 

visuomenės nariams. Šios rūšies prievarta gali būti visų socialinių sluoksnių šeimų gyvenime. Labiausiai 

paplitusios šios ekonominės smurto formos: neleidžiama dirbti, atimami pinigai, smurto auka verčiama 

prašyti pinigų savo reikmėms, neduodama pinigų būtiniausiems dalykams (maistui, medicinos pagalbai, 

išsilavinimui), kontroliuojamas šeimos biudžetas ir vienvaldiškai priimami finansiniai sprendimai, 

http://www.moters-pagalba.lt/smurtas
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atsisakoma išlaikyti vaikus santuokoje ar skyrybų atveju, jei vaikai lieka su motina, atsisakoma teikti 

šeimos nariui informaciją apie realią šeimos turtinę padėtį, prieš skyrybas turtas užrašomas smurtautojo 

giminaičiams ar kitiems asmenims (LR Seimo nutarimas dėl apsaugos nuo smurto šeimoje koncepcijos 

patvirtinimo).  

Išskiriama dar viena prievartos rūšis – nepriežiūra. Nepriežiūra – tai dėmesio asmeniui stoka, 

nesirūpinimas, draudimas lavintis, šviestis, marinimas badu, medicininės pagalbos neiškvietimas ligoniui 

ir kt. – visa tai fizinio ir psichologinio smurto dalis. Dėl nepriežiūros, vaikai vengia lankyti mokyklą, o jei 

lanko, tai nesugeba mokytis, nes turi bendravimo sutrikimų, tai gali būti elgesio ir emocijų sutrikimai ir 

pan. (Stulginskienė, 2014, p. 13). 

Smurtas taip pat gali būti nukreiptas prieš vyresnio amžiaus žmones. Toks smurtas, kurio 

iniciatoriais dažniausiai būna anūkai, vaikai ir kiti artimi žmonės, niekuo nesiskiria nuo kitų smurto 

artimoje aplinkoje atvejų. Pasaulinė sveikatos organizacija smurtą prieš senyvo amžiaus žmones apibrėžia 

kaip pavienį ar pakartotinį veiksmą, arba tam tikrą veiksmų neatlikimą, sukeliantį žalą ar kančią senyvo 

amžiaus žmogui (Liutkevičius, 2011, p. 20). 

Apibendrinant galima teigti, kad smurtas – bendrąja prasme – tai grubi prievarta, fizinės ir 

emocinės kančios, veiksmai siekiant priversti auką kentėti ir tuo pačiu įgyti valdžią kito asmens atžvilgiu. 

Sąvoka smurtas apibrėžiama kaip „grubi prievarta“, o taip pat jėgos panaudojimas, vertimas ką nors 

daryti arba nedaryti. Kas liečia teisinį aspektą, tai čia pagrindas yra įstatymų draudžiamų smurto formų 

apibrėžimas.  

 

 
                                   

1 pav. Smurto artimoje aplinkoje tipų schema 

Šaltinis: sudaryta autorės,  remiantis N. Dirsiene, 2008, p. 20 

 

Smurto artimoje aplinkoje prevencija Lietuvoje 

 

Remiantis L. Jovaiša (2007), prevencijos procesas yra tinkamai organizuotas, kruopščiai vykdomas 

ir kontroliuojamas, tačiau ilgas procesas (p. 82). Nuo 2007 metų Lietuvoje vykdoma Smurto prieš moteris 

mažinimo strategija (Žin., 2006, Nr. 144-5474), kurios tikslas (valstybiniame lygyje) yra nuoseklus, 

kompleksiškas ir sisteminis smurto moters atžvilgiu mažinimas. Ši strategija pradėta įgyvendinti 2007 ir 

baigiama 2015 metais. 

Pagal M. Gustaitienę (2005), kad užtikrinti nukentėjusiems teikiamos paramos efektyvumą, 

pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas auklėjimui ir ugdymui šeimoje, ugdymo įstaigose, skleidžiama 

informacija ir organizuojamos visuomenės informavimo kampanijos apie pačią problemą, o taip pat 

vykdoma informacijos apie paramos ir pagalbos teikimo vietas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūros 2014 metais paskelbtame tyrime „Smurtas prieš moteris“, konstatuojama, kad vaikystėje 

patirtas ar matytas smurtas gali didinti suaugusių asmenų pažeidžiamumą smurto požiūriu. Taigi svarbu 
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kuo anksčiau pastebėti smurtinį elgesį, užkirsti jam kelią ir ugdyti tarpusavio santykius, pagrįstus 

nuostata, kad smurtas nepriimtinas jokiomis aplinkybėmis (Stulginskienė, 2014, p. 6). 

Reikia pažymėti, kad prevencija yra procesas ir analizuojamu atveju šio proceso tikslas yra užkirsti 

kelią prievartai ir smurtui šeimoje. Tam reikia kovoti su šio reiškinio priežastimis: visų pirma reikia 

pakeisti visuomenėje vyraujantį aukos ir smurtautojo įvaizdį, patriarchalines nuostatas, įsisenėjusias 

pažiūras. Anot M. Gustaitienės (2005), smurto prevencija prieš moteris, o tuo pačiu ir smurto šeimoje turi 

būti vykdoma visuose visuomenės lygiuose: valstybės, bendruomenių ir atskirų žmonių lygmenyje. 

Galima išskirti tris prevencijos kategorijas (Šimoniūtienė, 2011, p. 24): 

Pirminė prevencija: tai priemonės, kurių pagalba užkertamas kelias smurtui šeimoje atsirasti 

(pavyzdžiui, bendruomenių iniciatyvos, informacinės kampanijos, sąmoningumo ugdymas). 

Antrinė prevencija: tai rizikos grupių bei veiksnių, sukeliančių smurtą šeimoje, išskyrimas bei 

paramos ir pagalbos teikimas (pavyzdžiui, priemonės, kurios leidžia stiprinti moterų socialinę, ekonominę 

ir teisinę nepriklausomybę, parama ir pagalba, kurią teikia intervencijos centrai ir kt.). 

Tretinė prevencija: priemonės, kurių pagalba užkertamas kelias pakartotiniam smurtui (pavyzdžiui, 

veiksmingos baudžiamosios teismo procedūros, veiksmingas ir taktiškas policijos įsikišimas). 

Kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikia specializuoti 

pagalbos centrai. Centras gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį ir duomenis 

patyrusio asmens, nedelsdami su juo susisiekia ir pasiūlo pagalbą. Specializuotas pagalbos centras 

suteikia juridinę, psichologinę pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę, informuoja visais rūpimais klausimais. 

Šie centrai taip pat bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, su 

socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis. Paaiškėjus, kad smurto 

liudininkais buvo vaikai ir prieš juos buvo tiesiogiai smurtauta, specializuotas pagalbos centras apie tai 

praneša smurtą patyrusio asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos 

skyriui (tarnybai) (http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-

centrai.html). 

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 

2014-2020 metų vienas iš programos tikslų – tobulinti kompleksinės pagalbos teikimo smurtą 

patyrusiems asmenims mechanizmą, pagrįstą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų, organizacijų ir visuomenės bendradarbiavimu. Šio tikslo siekti 

paskatino per menkai išplėtota tęstinės pagalbos sistema, kuri turėtų užtikrinti, kad smurtą patyrę asmenys 

ir jų šeimos nariai tam tikrą laiką gautų kokybiškas socialines, sveikatos priežiūros, teisines, 

psichologines paslaugas, kurios mažintų patirtą žalą ir tinkamai padėtų atkurti dvasinę ir fizinę sveikatą 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska. showdoc_l?p_id=471939&p_tr2=2). 

Tarpžinybinis bendradarbiavimas – tai įvairių žinybų įstaigų susitelkimas bendrai veiklai, o taip pat 

ir bendram tikslui pasiekti. Kad užtikrinti aukų gerovę, jų saugumą, pilnavertį gyvenimą, naudojamos tiek 

formalios, tiek ir neformalios priemonės. Smurto artimoje aplinkoje atveju efektyviausias pagalbos aukai 

būdas – vieningas visų sričių specialistų darbo, o taip pat jų pastangų suderinimas (Kuodytė, Blažys, 

2005, p. 42). 

Siekiant, kad tarpžinybinis bendradarbiavimas nebūtų padrikas ir remtųsi vien tik atsitiktinėmis 

iniciatyvomis bei priemonėmis, jis turi būti valdomas bei koordinuojamas. Vengiant spragų bei 

dubliavimo, o taip pat koordinuojant veiklą, bendruomenių atstovai ir specialistai dirba bendrai ir siekia: 

• suvokti problemos padarinius bei jos sudėtingumą; 

• sužinoti apie kitas tarnybas ir galimus resursus; 

• paremti vienas kitą; 

• patenkinti įvairias nukentėjusių reikmes; 

• rasti visas įmanomas bendradarbiavimo galimybes (Šimoniūtienė, 2011, p. 27). 

Apibendrinant galima teigti, kad tik esant visapusiškam institucijų bendradarbiavimui, galima 

suvokti šio reiškinio mąstą, suteikti pilnavertišką pagalbą nukentėjusiems asmenims. Galima teigti, kad 

yra reikalingas teismų, policijos bei kitų organizacijų bendradarbiavimas kovojant su smurtu artimoje 

aplinkoje. Taip pat būtina bendradarbiauti tarptautiniu mastu, atsižvelgti į kitų valstybių praktiką, kadangi 

skirtingai nei Lietuvoje, užsienyje šis įstatymas įgyvendintas daug anksčiau. 

 

Kova su smurtu Suomijos Austrijos Vokietijos valstybėse 

 

Suomijoje kovoti su smurtu skiriama daug dėmesio. Šioje šalyje veikia krizių centrai, į kurį gali 

kreiptis bet kokio amžiaus moterys ir vaikai. 1933 m. Suomijoje buvo įkurtas specialus pakomitetis, 

skirtas tyrinėti smurto moterų atžvilgiu problemą. Policijos pareigūnams padeda krizių centrų darbuotojai. 
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Praėjus ne vėliau kaip dviem dienoms, susitinkama su smurtautoju, nes manoma, jog labiausiai terapija 

veikia, kai asmuo dar būna susijaudinęs. Suomijoje taip pat veikia Mobilusis centras, kuris stengiasi 

bendradarbiauti su visomis įstaigomis (policija, alkoholikų reabilitacijos, psichologinės terapijos 

centrais). Labai svarbu smurtautoją įtikinti, jog problema slypi būtent jo smurtiniame elgesyje. Į šį centrą  

galima kreiptis visą parą – tai labai svarbu užkertant kelią tolesniam smurtui. Pagal apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatymo 8 str. 4 p. Lietuvoje specializuoti pagalbos centrai pagalbą teiks visą parą tik 

nuo 2016 m sausio 1 dienos. Šios šalies institucijos skiria ne mažai dėmesio ir pačiam smurtautojui, 

siekiant padėti smurtautojui suvokti savo elgesį, kad būtų užkertamas kelias smurtui ateityje. Smurtautojo 

gydymo kurso metu gali būti numatomi susitikimai su žmona ir vaikais. Taigi yra galimybė padėti 

visiems šeimos nariams arba atskirai kiekvienam. Aukoms pagalbą teikia psichologinės terapijos centras, 

advokatai ir t.t. Siekiant sumažinti smurtą ateityje, labai svarbu smurtautojui padėti suvokti smurtinį 

elgesį, jo priežastis bei užkirsti jam kelią. (Palavinskienė, 2001, p. 64). 

Austrijos modelis yra visa apimančios sistemos, darančios paramos nukentėjusiems tarnybas 

prioritetu tam, kad suteikti nukentėjusiems galimybę reikalauti kompensacijos (plačiąja prasme, ne tik 

finansinės) per teisingumo sistemą. Austrijos vyriausybė palaiko grupę tarnybų moterims, nukentėjusioms 

nuo smurto šeimoje ir jų vaikams, kurios užtikrina jų teisę į informaciją, saugų prieglobstį ir palaikymą, 

vystant jų potencialą ir galimybes. Pavyzdžiui, Moterų reikalų ministerija finansuoja nacionalinę 

nemokamą telefoninę liniją, kurią aptarnauja nevyriausybinis moterų prieglobsčio namų tinklas. Visoje 

šalyje veikia 30 tokių prieglobsčio namų, kuriuos finansuoja nacionalinė ir municipalinės vyriausybės, 

tačiau juos valdo nepriklausomos moterų organizacijos. Taip pat galima paminėti ir 40 vietinių ir 

regioninių konsultacinių centrų, kurie palaiko moteris, nukentėjusias nuo smurto (Hendel, Luschnig, 

Wieser, 2013, p. 342).  

Keletas svarbių pakeitimų Austrijos įstatymuose buvo labai svarbūs stiprinant nukentėjusių 

apsaugą ir didinant teisminio persekiojimo dėl smurtinių nusikaltimų šeimoje efektyvumą. Pavyzdžiui, 

Policijos saugumo aktas (1991) reguliuoja policijos pareigas apsaugant gyventojus nuo smurto, tačiau, 

kas svarbiausia, šis aktas išplėtė policijos apsaugos sąvoką, į ją įtraukiant ir smurto šeimoje aukas. Smurto 

šeimoje aktą (1997) sudaro trys elementai, kurie veikia kartu: punktas, leidžiantis policijai pašalinti 

agresyvų žmogų iš namų nuo 10 iki 20 dienų laikotarpiui; nukentėjusio teisė kreiptis ilgalaikio „apsaugos 

orderio“ civilinės teisės sistemos pagalba ir neatidėliotina pagalba aukoms po policijos įsikišimo. Priėmus 

Smurto šeimoje aktą, Austrijos vyriausybė kiekvienoje šalies provincijoje organizavo Intervencijos centrų 

sistemą, siekdama koordinuoti policijos ir specialiųjų tarnybų darbą ir užtikrinti aktyvią pagalbą 

nukentėjusiems nuo smurto šeimoje. Centrus finansuoja Vidaus reikalų ministerija ir Moterų reikalų 

ministerija, tačiau jiems vadovauja nevyriausybinės moterų organizacijos. Vienas iš pagrindinių 

Intervencijos centro uždavinių yra pavojaus įvertinimas smurto šeimoje atvejais. Todėl, kai policija 

pašalina smurtavusį asmenį iš namų, pašalinimo faktas fiksuojamas raporte, kurį policija privalo perduoti 

vietiniam Intervencijos centrui. Nuo šio momento centras imasi veiksmų tam, kad susisiekti su 

nuketėjusia ir pasiūlyti tolimesnį palaikymą ir pagalbą planuojant nukentėjusios ir bet kurių su ja susijusių 

asmenų saugumą (Fábián, 2006, p. 60). 

Kiti svarbūs pokyčiai apima pataisas Baudžiamajame kodekse, kurios išsprendė teisminį 

persekiojimą už bet kokius smurto aktus, net už menkiausią prasižengimą, nepriklausomai nuo 

nukentėjusios sutikimo, įstatymų, nukreiptų prieš persekiojimą, vystymą ir išprievartavimų santuokoje,  

priverstinių santuokų kriminalizavimą. Taip pat egzistuoja įstatymo apie bausmės didinimą už 

pakartotinius smurto aktus. Šie individualūs teisiniai ir politiniai pakeitimai pasirodė efektyvūs, nes jie 

vertė koordinuoti policijos, teismų ir Intervencijų centrų darbą ir apėmė aktyvias aukų paramos priemones 

(Froschl, 2009, p. 27).  

Vokietijoje patirtis parodė, kad smurtautojo atskyrimas nuo nukentėjusios šeimos yra veiksminga 

priemonė, užkertant kelią smurtui šeimoje. Parama smurto šeimoje atvejais ypač veiksminga yra tuomet, 

kai derinamos teisinės ir socialinės priemonės. Viena iš socialinių priemonių – tai darbas su smurtinio 

elgesio šeimoje asmenimis. Teismai įpareigoja teisės pažeidėjus dalyvauti smurtinio elgesio šeimoje 

keitimo mokymuose, kuriuos sudaro 12 arba 26 savaitinės grupinės sesijos. Šiuose mokymuose mokoma 

streso ir pykčio valdymo įgūdžių, atsakomybės už smurtinį elgesį bei emocinės paramos teikimo 

nukentėjusiems. Įvertinus kiekvieną individualų atvejį, smurtautojui (jo sutikimu) gali būti skiriamas 

gydymas nuo priklausomybės ligų. Vokietijoje atlikti tyrimai parodė, kad baigusieji mokymus dalyviai, 

tapo labiau linkę paisyti savo sutuoktinių (partnerių) norų ir prisiimti atsakomybę už savo smurtinį 

elgseną. Mokymus baigusių dalyvių socialiniai įgūdžiai, asmeninių poreikių suvokimas ir gebėjimas 

spręsti konfliktus buvo įvertinti kaip geresni nei mokymosi pradžioje (Dirsienė, Reikertienė, 2008, p. 45). 
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Apibendrinant galima teigti, kad užsienyje norint efektyviau kovoti su smurtu šeimoje teisėsaugos 

institucijos aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat smurtautoją siekiama 

ne tik nubausti, tačiau ir perauklėti, kad ateityje nebesmurtautų. Skirtingai nei užsienyje, Lietuvoje 

stengiamasi kaltininką nubausti, nesirūpinama jo psichine būkle. 

 

Kovos su smurtu artimoje aplinkoje praktinis realizavimas 
 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenys susiję su smurtu artimoje 

aplinkoje 

 

Praėjus trejiems metams po apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo priėmimo, statistika 

rodo, kad vienas iš dešimties užregistruotų nusikaltimų – smurtavimas artimoje aplinkoje. Anot Policijos 

departamento Viešosios policijos valdybos viršininko Sauliaus Gago, smurto artimoje aplinkoje statistika 

iš tiesų yra įspūdinga 

(http://www.tv3.lt/naujiena/818367/www.eshops.lt?utm_source=tipro&utm_medium=Nuolaidos+30x600

&utm_campaign=savireklama&utm_content=pasiulymai). 
 

 

2 pav. Registruoti pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis  policijos departamento duomenimis 

 

Apžvelgiant į pateiktą statistiką, akivaizdu, jog nuo 2011-12-15 įsigaliojęs apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatymas buvo labai aktualus Lietuvos visuomenei, smurto problema egzistavo jau 

žymiai anksčiau. Diagramoje pateikti 2012-2014 metų duomenys rodo, kad 2014 m. lyginant su 2012 ir 

2013 metų duomenimis ženkliai išaugo gautų pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, bei 

matyti analogiškas augimas pradėtų ikiteisminių tyrimų ir kiekis pranešimų dėl kurių buvo atsisakyta 

pradėti ikiteisminius tyrimus. 

Pagal policijos departamento duomenis, dažniausiai veikų užregistruojama pagal BK 140 str. 2012 

m. 5848 (72,6%), 2013 m. 8602 (83,2%), 2014 m. 8972 (84,4%). 

 

 

3 pav. Dažniausiai kvalifikuojama veika pagal BK 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis policijos departamento duomenimis 

http://www.tv3.lt/naujiena/818367/www.eshops.lt?utm_source=tipro&utm_medium=Nuolaidos+30x600&utm_campaign=savireklama&utm_content=pasiulymai
http://www.tv3.lt/naujiena/818367/www.eshops.lt?utm_source=tipro&utm_medium=Nuolaidos+30x600&utm_campaign=savireklama&utm_content=pasiulymai
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Remiantis policijos departamento duomenimis, pagrindinis smurto fakto artimoje aplinkoje 

kvalifikavimas yra pagal LR BK 140 str. Sulyginus pagal šių veikų kvalifikuojamus pranešimus dėl kurių 

pradėti ikiteisminiai tyrimai matyti, jog nuo 2012 m. padarytų veikų skaičius žymiai kilo 2013 m. net 10,6 

procento, tačiau jau 2014 m. matyti padarytų veikų stabilizavimasis, nes kilimo šuolis tik 1,2 procento. 

Apibendrinti 2012-2014 m. statistiniai duomenys akivaizdžiai parodo, kad smurtas artimoje 

aplinkoje yra įsišaknijusi visuomenės problema bei priimtas įstatymas yra veikiantis. Nuolatinis gautų 

pranešimų ir pradėtų ikiteisminių tyrimų augimas, leidžia teigti, jog per ilgus metus smurtautojo 

pasamonėje susiformavęs nebaustumo jausmas pradeda nykti, nes smurtą patyrę asmenys vis ryžtingiau 

kreipiasi į pareigūnus ar organizacijas pagalbos. Tuo pat metu besiformuojanti teismų praktika padeda 

smurtautojui suvokti jo veiksmų baustinumą. 

 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymas teismų praktikoje 

 

Remiantis Lygių galimybių plėtros centro ekspertės Vilanos Pilinskaitės Sitirovič (2014) teigimu, 

apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo priėmimas buvo labai progresyvus žingsnis į priekį. 

Įvairios organizacijos iki įstatymo priėmimo bene 20 metų bandė kovoti, kad smurtas šeimoje būtų 

pripažintas valstybės reikalu, o ne problema, sprendžiama už uždarų durų. Iki 2011 m. gruodžio 15 d. 

taikytas būdas, kad auka smurtautoją turi apkaltinti pati, buvo neveiksmingas, bet ir dabartinė sistema turi 

spragų. Daugelis kreipia dėmesį tik į tai, kaip operatyviai į smurto artimoje aplinkoje iškvietimą reaguoja 

policijos pareigūnai, bet beveik nesidomima, kaip bylos sprendžiamos teisme. 

 V. Pilinskaitė Sitirovič (2014) teigia, kad policijos pareigūnai į pranešimus reaguoja gana greitai, 

tačiau bylos, patekusios į teismą, yra sprendžiamos neefektyviai: kai kurios taikomos bausmės yra 

neadekvačios, nėra suteikiamos reikalingos saugumo priemonės nukentėjusiajam. 

Suvokiant jog įstatymas naujas, bei anksčiau šiuo klausimu Lietuvoje nesiformavo jokia teisinė 

praktika, tai per trejus metus besiformuojanti teismų praktika akivaizdu, kad turi spragų, kurios išryškėja  

baudžiamajai bylai patekus į teismą.  

Apžvelgiant teisinę šio įstatymo taikymo praktiką susiduriame su keliomis ypač sunkiai 

sprendžiamomis problemomis kylančiomis jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, t.y. 

Pirma, jei smurtautojui neskiriamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse 

nustatytos kardomosios priemonės suėmimas ar įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, 

ikiteisminio tyrimo pareigūnas nevėliau kaip per 48 valandas nuo jo sulaikymo momento ikiteisminio 

tyrimo teisėjui pateikia prašymą skirti Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatymo 5 straipsnyje nurodytas smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones (Lietuvos 

policijos generalinio komisaro įsakymas Dėl policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą 

artimoje aplinkoje tvarkos aprašo patvirtinimo). 

2014-09-24 Šiaulių VPK raštu (Nr. 5183/40-2014) kreipėsi į Lietuvos policijos generalinio 

komisaro pavaduotoją R. Požėlą dėl šiuo metu vyraujančios praktikos, kad pastaruoju metu teisėjai linkę 

vadovautis kitu principu, konstatuodami, kad policijos pareigūnai negali kreiptis į teismą dėl Lietuvos 

Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 str. nuostatų taikymo (įpareigojimas 

smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu, ir 

įpareigojimas smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo) ir 

neskundžiamomis nutartimis atmeta pareigūnų prašymus, o prokurorai nevisais atvejais kreipiasi dėl 

kardomosios priemonės skyrimo. Tokiu būdu nesilaikoma galiojančių teisės aktų ir policijos pareigūnai 

palikti vieni spręsti kardomosios priemonės paskyrimo klausimą. Prokurorams atsisakius poilsio ar 

šventinėmis dienomis spręsti kardomosios priemonės paskyrimo klausimą, buvo suformuota praktika, kad 

prieš paleidžiant įtariamąjį po 48 valandų, jam skiriamas rašytinis pasižadėjimas neišvykti su nurodymu 

nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, bei gyventi skyrium nuo smurtą patyrusio asmens.  

Akivaizdu, kad šiuo metu kertasi dvi teisinės nuostatos: viena reglamentuota Lietuvos Respublikos 

apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 str., kita – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso 136 str. nurodyta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 

Kaip pavyzdžius galime apžvelgti kelias baudžiamąsias bylas, t.y. 2013-12-14 Šiaulių apskrities 

VPK Joniškio r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 62-1-00806-13, pagal 

požymius nusikaltimo numatyto Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 dalyje.  

Tyrimo metu nustatyta, kad 2013-12-14 apie 18 val. važiuojant, Sodų gatve tarp namų Nr. 31 ir 29, 

Stungių kaime, Joniškio r., automobilyje FORD GALAXY, kilus konfliktui V. Č., alkūne smogė girtai 

(1.60 prom.) žmonai A. Č. į veidą, vėliau, atvykus į svečius, adresu (duomenys neskelbtini) pakartotinai 
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kilus konfliktui, smogė vieną kartą kumščiu A. Č. į veidą. Nukentėjusioji dėl veido sumušimo į gydymo 

įstaigas nesikreipė ir nesutiko, kad apie įvykį būtų informuotas specializuotos pagalbos centras.  

Smurtautojas nuo policijos pareigūnų pasislėpė, jo buvimo vietos  nustatyti nepavyko. Nenustačius 

smurtautojo buvimo vietos, kaip reglamentuoja įstatymas policijos pareigūnas – tyrėjas, kreipėsi į 

Joniškio rajono apylinkės teismą dėl smurtautojo iškeldinimo, kadangi bylą kuruojantis prokuroras 

nenustatė pagrindo taikyti kardomąją priemonę – suėmimą. Teismas išnagrinėjęs tyrėjo prašymą dėl 

iškeldinimo jį atmetė, kaip netinkama, nes asmuo šiuo metu negyvena pagal nurodytą adresą, bei jam 

galima taikyti lengvesnę kardomąją priemonę kaip rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Be to teismas 

konstatavo, jog policijos pareigūnas, šiuo metu viršijo savo įgaliojimus kadangi dėl asmens iškeldinimo į 

teismą privalo kreiptis tik bylą kuruojantis prokuroras. 

Be to, 2014 m. vasario 18 d. Šiaulių apskrities VPK Joniškio r. PK buvo pradėtas ikiteisminis 

tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 62-1-00097-14, pagal požymius nusikaltimo, numatyto Lietuvos 

Respublikos BK 140 str. 2 dalyje. 

 Tyrimo metu nustatyta, kad 2014 m. vasario 18 d. laikotarpyje nuo 18 val. iki 20 val. nakvynės 

namuose, adresu (duomenys neskelbtini), kambaryje, konflikto metu girta (3,74 prom.) J. D. ranka kelis 

kartus sudavė į veidą neblaiviai (0,33 prom.) sesei R. D. Įtariamoji buvo sulaikyta ir pristatyta į Joniškio 

r. PK areštinę.  

Iš surinktos medžiagos buvo matyti, kad abi seserys, tiek nukentėjusioji, tiek įtariamoji neturi 

pastovios gyvenamosios vietos. Abi gyvena Joniškio nakvynės namuose, kur naudojasi bendra virtuve, 

tualetu ir vonia. Teismas išnagrinėjęs prašymą dėl iškeldinimo priėmė nutartį J. D. neiškeldinti, t. y. 

pareigūnų prašymą atmetė, kadangi smurtautojas dėl savo veikos nuoširdžiai gailisi, kaltę pilnai pripažino 

ir ikiteisminio tyrimo metu pažadėjo nedaryti poveikio nukentėjusiajai. J. D. neteista, registruota darbo 

biržoje, neturinti kitos gyvenamosios vietos bylą kuruojantis prokuroras savo ruoštu, kadangi įstatymas 

reglamentuoja tik kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą, priima šią kardomąją priemonę J. D. 

atžvilgiu, nurodydamas apgyvendinimą tik kitame kambaryje nuo smurtą patyrusios sesers, bei su ja 

nebendrauti.  

Šiuo atveju kadangi apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas įpareigoja tik policijos 

pareigūną kreiptis į teismą dėl iškeldinimo, tyrėjas nors ir suvokdamas savo veiksmų beprasmiškumą 

kreipiasi į teismą. O teismas ir prokurorai vadovaudamiesi teisingumo, proporcingumo ir protingumo 

principais priimdami tokius nutarimus tik sumenkiną policijos pareigūno darbą, ir net neketindami 

akcentuoti, jog policijos pareigūnai pagal galiojantį įstatymą teisėtai pateikė prašymą dėl iškeldinimo. 

Norėčiau apžvelgti dar kelias baudžiamąsias bylas, t. y. 2014 m. birželio 1 d. Šiaulių apskrities 

VPK Joniškio r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 62-1-00331-14 pagal 

požymius nusikaltimo numatyto Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 dalyje.  

Tyrimo metu nustatyta, kad 2014 m. birželio 1 d. apie 2 val. nakties, namuose, adresu (duomenys 

neskelbtini), konflikto metu, girtas M. Z. du kartus pastūmė girtą sugyventinę I. J. Nukentėjusioji dėl 

dešinės rankos dilbio ir kairės rankos nykščio sužalojimų į gydymo įstaigą nesikreipė. Įtariamasis buvo 

sulaikytas ir uždarytas į Joniškio r. PK areštinę.  

2014 m. birželio 3 d. baudžiamąją bylą kuruojantis prokuroras kreipėsi į teismą dėl įtariamojo 

smurtautojo iškeldinimo iš gyvenamosios vietos. Teismas savo ruoštu išnagrinėjęs baudžiamojoje byloje 

surinktą medžiagą, bei išklausęs įtariamojo parodymus, priėmė sekančią nutartį: „ kadangi gyvenamasis 

namas turi du atskirus įėjimus, bei gyvenamosios patalpos yra atskirtos, įtariamasis paliekamas gyventi 

tuo pačiu adresu (duomenys neskelbtini), savo gyvenamojoje pusėje, uždraudžiant bendrauti su smurtą 

patyrusiu asmeniu - I. J. “ Pagal galiojantį įstatymą teismas iš dalies ir priėmė iškeldinimą, tačiau realiai 

smurtavęs asmuo buvo iškeldintas tik į kitą gyvenamojo namo dalį, paliekant jį naudotis bendru kiemu ir 

ūkiniais pastatais. 

2014 m. birželio 29 d. Šiaulių apskrities VPK Joniškio r. PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas 

baudžiamojoje byloje Nr. 62-1-00392-14 pagal požymius nusikaltimo numatyto Lietuvos Respublikos 

BK 140 str.  2 dalyje. Tyrimo metu nustatyta, kad 2014 m. birželio 28 d. apie 22 val. konflikto metu prie 

Kemsių tvenkinio, Joniškio r., J. G. ne mažiau kaip dvidešimt kartų kumščiais sudavė sugyventinei M. B. 

į galvą. Nukentėjusioji dėl galvos, veido sumušimo po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai. 

Informuotas specializuotos pagalbos centras.  

Prokuroras išnagrinėjęs šios baudžiamosios bylos medžiagą įtariamajam J. G. paskyrė kardomąją 

priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, bei tuo pačiu įpareigojo nebendrauti su 

smurtą patyrusią M. B.   

Atrodytu, jog viskas yra pagal įstatymą, tačiau atsirado spraga - pora augina bendrą mažametį 

vaiką, kuris konflikto nematė, bei nėra byloje liudininkas ar nukentėjęs asmuo. Teismas J. G. nėra atėmęs 
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tėvystės teisių, bei jis kaip ir M. B. privalo vaiku rūpintis. Vaikų teisių apsaugos specialistai išnagrinėję J. 

G. prašymą įpareigojo M. B. atvežti mažametį vaiką į susitikimus su tėvu. Tuo pačiu M. B. įpareigota 

bendrauti su ją sumušusiu asmeniu. 

Pagal tai, J. G. neieško ryšiu su nukentėjusiąja, bei nesiekia su ja bendrauti, kardomosios 

priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti jis nepažeidžia, tačiau smurtą patyręs asmuo nėra įstatymo 

apsaugotas. 

Antra, įsigaliojus Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui nėra 

aptartas klausimas ar smurtą naudojęs asmuo gali būti iškeldintas iš jam asmeninės ar bendrosios 

nuosavybės teise priklausančio būsto. Jei asmuo iškeldinamas iš asmeninės nuosavybės būsto kas 

įpareigotas mokėti būstui teikiamas paslaugas. Nes šiuo metu praktikoje išryškėjo tai, kad auka likusi 

gyventi įtariamojo asmeninei nuosavybei priklausančiame būste atsisako mokėti už būstui teikiamas 

paslaugas, bei kol vyksta teisminis nagrinėjimas susidaro tūkstantinės skolos, kurias pagal galiojantį 

civilinį kodeksą privalo padengi būsto savininkas.  

Kaip šios situacijos pavyzdį, galime pateikti sekantį pavyzdį, baudžiamojoje byloje Nr. 62-1-

00648-12 , nustatyta tai, kad 2012-10-30 apie 22 val. 15 min. bute, adresu (duomenys neskelbtini),  tarp 

girtų sugyventinių D. D. ir A. P. kilo žodinis konfliktas, kurio metu abu sugyventiniai susimušė. Po 

konflikto dėl patirto smurto A. P. kreipėsi į bendrą pagalbos centrą bei išsikvietė policijos pareigūnus. 

Atvykę pareigūnai pagal galiojantį įstatymą sulaikė ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 140 str. į 

Šiaulių apskrities VPK Joniškio r. PK uždarė kaip įtariamąjį padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos 

Respublikos BK 140 str. 1 dalyje. D. D. ikiteisminio tyrimo metu, įtariamajai buvo  pateiktas įtarimas dėl 

smurto artimoje aplinkoje, bei kreiptasi į teismą dėl jos iškeldinimo iš buto, adresu (duomenys 

neskelbtini). Iš pateiktų ikiteisminio tyrimo duomenų ir baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad 

butas, iš kurio iškeldinama D. D. priklauso jai asmenine nuosavybe. Teismas priėmė nutarimą D. D. 

iškeldinti iš jai priklausančio buto. Teismo nutartis galutinė ir neskundžiama. Ikiteisminis tyrimas byloje 

tęsėsi 5 mėnesius, kadangi buvo siekiama nustatyti kas pradėjo konfliktą, kokios konflikto kilimo 

priežastys, bei tiek A. P., tiek D. D. pateikė teismo medicinos specialistų išvadas, kad konflikto metu 

abiems buvo suduoti smūgiai bukais kietais  daiktais į įvairias kūno vietas, t. y. padarytas nežymus 

sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.). 2013-03-04 ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos BPK 212 str. 5 p., Lietuvos Respublikos BK 38 str., t. y. šalims tarpusavyje 

susitaikius.  

Siekiant nepažeisti teismo nutarties dėl iškeldinimo, kad nebūtų jos atžvilgiu taikomas Lietuvos 

Respublikos BK 245 str., D. D. bute nesilankė, kuriame iki 2013-03-01 gyveno jos sugyventinis A. P. Po 

ikiteisminio tyrimo nutraukimo ir teismo nutarties dėl iškeldinimo panaikinimo įtariamoji D. D. grįžo 

gyventi į jai asmeninę nuosavybę priklausantį butą. Sugyventinis išsikraustė. Po dviejų dienų D. D. gavo 

šaukimą atvykti į Joniškio rajono apylinkės teismą į civilinę bylą, kur UAB „Joniškio Fortum“ pateikė 

2850 litų ieškinį už suteiktas komunalines paslaugas, kurios butui buvo suteiktos laikotarpyje nuo 2012-

10-30 iki 2013-03-01. Išnagrinėjęs civilinė bylą, teismas priteisė skolą D. D., kadangi butas asmeninę 

nuosavybę priklausė jai, ir ji kaip buto savininkė pilnai atsako civiline tvarka, kadangi iškeldinimo 

nutartyje nėra pažymėta, kad komunalinius mokesčius būtų įpareigotas mokėti nukentėjusysis A. P. 

Trečia, priimtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir kiti 

poįstatyminiai aktai nesprendžia klausimo kokiam terminui smurtautojas gali būti įpareigotas laikinai 

išsikelti iš gyvenamosios vietos. Įstatyme numatyta, jog smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo 

priemonės skiriamos kartu su bausme. Viena iš šių priemonių – įpareigojimas smurtautojui laikinai 

išsikelti iš gyvenamosios vietos (5 str. 1 d. 1 p.).  

2013 m. sausio mėn. Joniškio r. PK vyko diskusija dėl smurto artimoje aplinkoje, siekiant 

visapusiškai ir išsamiai ištirti veikas bei suformuoti rajone teisinę praktiką šiuo klausimu. Diskusijoje 

dalyvavo Joniškio r. apylinkės prokuratūros prokurorai, apylinkės teismo teisėjai bei Joniškio r. PK 

pareigūnai atliekantys ikiteisminius tyrimus. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininkė Vijoleta 

Kurtkienė atkreipė dėmesį į tai, kad galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse 

yra konkrečiai apibrėžti kardomųjų priemonių kaip suėmimo ( Lietuvos Respublikos BPK 127 str. ), 

namų arešto (Lietuvos Respublikos BPK 132 str.), nušalinimo nuo pareigų (Lietuvos Respublikos BPK 

157 str.), ar laikino nuosavybės teisės apribojimo ( Lietuvos Respublikos BPK 151 str.) terminai. Tačiau 

priimtame apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme  ar po jo priimtuose poįstatyminiuose aktuose 

nėra įtvirtinto konkretaus asmens iškeldinimo termino, kas ikiteisminio tyrimo pareigūnams leidžia 

vilkinti tokias baudžiamąsias bylas, bei sukelia materialinės ir moralinės žalos būsto savininkui. Ypač jei 

baudžiamoji byla nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 212 str. 2 dalimi, t. y. kai 

ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl 
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nusikalstamos veikos padarymo. Pasak teisėjos, nusikaltimai artimoje aplinkoje dažniausiai vyksta tarp 

dviejų kartu gyvenančių asmenų, dažniausiai trečio asmens mačiusio ar girdėjusio konfliktą nebūna, bei 

nesant sumušimo ar kitokių smurto požymių sunku įrodyti įtariamojo kaltę, jei nukentėjusiojo ir 

įtariamojo parodymai iš esmės skiriasi. 

Ketvirta, įstatymu yra saugomas tik smurtą patyręs asmuo, tačiau smurtautojui, kuris yra 

įpareigojamas gyventi skyriumi arba iškeldinamas iš namų, nėra suteikiama specialistų pagalba. Daugelis 

asmenų, kuriems buvo paskirtas gyvenimas skyrium nuo nukentėjusiojo ar smurtą patyrusio asmens 

apsaugos užtikrinimo priemonės, nesupranta savo poelgio nusikalstamumo, dauguma jų buvo bedarbiai, 

kai kurie – praeityje ne kartą teisti. Iškeldinus juos iš gyvenamosios vietos ir paliekant smurtautojus be 

reikiamos realios pagalbos (psichologo, socialinio darbuotojo), jie pastumiami daryti naujas 

nusikalstamas veikas, pvz. vogti, plėšti. Palikdami tokius asmenis be skubių psichologo konsultacijų, 

smurto problemos neišsprendžiamos, o dar labiau užaštrinamas konfliktas tarp nukentėjusiojo ir 

smurtautojo.  

Kaip pavyzdį galima pateikti A. M. įvykdytų veikų chronologiją, t. y. 2013 metais minėto piliečio 

atžvilgiu buvo dėl smurto artimoje aplinkoje pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str.  pradėti 3  

ikiteisminiai tyrimai, 1  ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos BK  245 str., dėl teismo 

sprendimo, nesusijusio su bausmėmis, nevykdymo, bei  2 ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių pagal 

Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 dalį. Ikiteisminių tyrimų metu buvo nustatyta, kad 2013-02-14 

namuose, adresu (duomenys neskelbtini), A. M. būdamas girtas du kartus ranka sudavė girtai 

sugyventinei D. B. į veidą, tuo nukentėjusiajai sukeldamas fizinį skausmą. Pagal šį faktą pradėta 

baudžiamoji byla Nr. 62-1-00134-13, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 212 str. 5 punktu 

nutraukta šalims tarpusavyje susitaikius. 2013-05-28 gautas D. B. pareiškimas, apie tai, kad namuose, 

adresu (duomenys neskelbtini), išgertuvių metu A. M. sudavė kumščiu jai į veidą, tuo sukeldamas jai 

fizinį skausmą. Pagal šį faktą pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamoji byla Nr. 62-1-00302-13, kuri 

2013-06-14 baigta priimant teismo baudžiamąjį įsakymą. 2014-07-11 vėl gautas D. B. pareiškimas, kad 

namuose išgertuvių metu vėl ją sumušė girtas sugyventinis A. M. Pagal šį faktą pradėtas ikiteisminis 

tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 62-1-00378-13. 2013-07-13 priimta teismo nutartis iškeldinti A. M. iš 

gyvenamosios vietos, į Joniškio nakvynės namus, kadangi kitos gyvenamosios vietos nurodyti negalėjo. 

2013-07-28 apie 11 val. atvykęs Šiaulių aps. VPK Joniškio r. PK prevencijos poskyrio tyrėjas R. Š., 

patikrinti kaip yra laikomasi teismo nutarties dėl iškeldinimo, rado A. M. gyvenantį pas D. B. Pastaroji 

paaiškino, jog ji pati pageidauja, kad įtariamasis gyventų kartu su ja, nes reikia „vyriškų rankų prie ūkio 

darbų“ ir ji pati pasikvietė jį atgal gyventi. Dėl teismo nutarties nesusijusios su bausmės atlikimu A. M. 

atžvilgiu pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 62-1-00391-13. Ši baudžiamoji 

byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu paskiriant baudą. Kadangi dėl trečio sumušimo A. M. buvo 

iškeldintas į nakvynės namus, bei neturėjo materialinių galimybių save išlaikyti, 2013-07-31 ir 2013-08-

02 įsibraudamas į D. B. tvartą pavogė keturias žąsis ir  250 kg miežių grūdų, tuo nukentėjusiajai D. B. 

padarydamas 120 ir 200 litų turtinę žalą. Pagal šiuos faktus buvo pradėtos dvi baudžiamosios bylos Nr. 

62-1-00399-14 ir Nr. 62-1-00405-13, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 dalimi. 

Ikiteisminių tyrimų metu A. M. pripažino savo kaltę pilnai, bei paaiškino, kad neturėdamas lėšų maistui ir 

mokesčiui nakvynės namuose už suteiktą gyvenamą vietą, jis pasiryžo pavogti iš D. B. tvarto žąsis  ir 

grūdus, kurios pardavęs galėjo sumokėti už gyvenamąją vietą ir maistą. 

Visų ikiteisminių tyrimų metu įtariamajam A. M. nebuvo suteikta jokia socialinė pagalba, priimant 

nutartis (nuosprendžius) jam nebuvo paskirta privaloma psichologo konsultacija. Asmuo paliktas 

neišsprendžiant smurto problemos, o dar labiau užaštrinamas konfliktas tarp nukentėjusiojo ir 

smurtautojo.  

Penkta, pastebima, kad jog dauguma baudžiamųjų bylų, kuriose ikiteisminiai tyrimai pradėti 

policijos pareigūnams užfiksavus smurto artimoje aplinkoje faktą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, nutrauktos nukentėjusiajai ir kaltinamajam susitaikius. 

Teisiamuosiuose posėdžiuose nukentėjusiosios dažnai keičia parodymus kaltinamųjų naudai, jiems 

atleidžia, pačios prašo neskirti bausmės ar netgi teigia smurtą išprovokavusios savo elgesiu. Tačiau nei 

vienoje tokioje nagrinėtoje byloje nei nukentėjusysis nei kaltininkas nėra įpareigoti lankytis pas 

psichologą ar bendrai išklausyti kursus dėl taikaus šeimyninio konflikto sprendimo, ar būtų stebimi tam 

tikrą laiką socialinių darbuotojų, juk dažnai  smurto fakto šeimoje liudininkais būna vaikai, kurie 

nesuvokia nukentėjusiojo ar smurtautojo susitaikymo fakto. Pagal statistiką net 28 proc. ( Joniškio r. PK) 

tokių nutrauktų bylų yra atnaujinta pasikartojus vienerių metų bėgyje smurto faktui artimoje aplinkoje.  

Apie tai, kad nukentėjusiosios keičia savo parodymus smurtautojų naudai siekiant juos apsaugoti 

nuo gresiančios baudžiamosios atsakomybės, kaip pavyzdį galime pateikti dvi garsias baudžiamąsias 
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bylas, tai Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro D. P. byla, 

kurioje jis įtariamas naudojęs smurtą prieš sutuoktinę ir mažametę dukrą, bei krepšininko Gintaro Einikio 

byla, kurioje buvęs krepšininkas įtariamas sumušęs žmoną.  

Apžvelgiant pirmąją bylą (Nr.40-1-00135-11) matyti, kad 2011-12-16 apie 1 valandą nakties, 

telefonu į bendrąjį pagalbos centrą pranešta Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kad 

namuose smurtaujama. Minėta žinia policininkus pasiekė ne iš nukentėjusiosios. Policijos pareigūnams 

atvykus į nurodytą vietą informacija pasitvirtino, ant abiejų sutuoktinių veidų ir rankų buvo matyti kovos 

ženklų: subraižymų ir kraujosruvų. Smurtu šeimoje įtariamas prokuroras buvo išvežtas iš namų ir 

uždarytas į areštinę. Prokuroras nuvežtas į Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, o vėliau 

laikinai sulaikytas. Siekiant objektyvumo ir nešališkumo, ikiteisminį tyrimą buvo pavesta atlikti 

Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorams. Areštinėje atsidūręs prokuroras vėliau buvo paleistas. 

Kol vyko tyrimas, D. P. susitaikė su žmona. Sutuoktiniai tvirtino, kad byla buvo sukurta, A. P. neigė, kad 

vyras ją mušė, o jos tyrimą atlikęs Panevėžio apygardos prokuroras R. P. uoliai vykdė savo vyresnybės 

nurodymus. Byla, surašius kaltinamąjį aktą buvo perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. 2012-

01-07 prasidėjus posėdžiui teisėjų kolegija pranešė, kad teisme gautas nukentėjusiosios A. P. pareiškimas, 

kuriame ji nurodė, kad dėl sutuoktinio jai daryto poveikio baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu ji 

teismui davė melagingus parodymus, kad nepatyrė sutuoktinio smurto ir fizinio skausmo, nors realiai 

sutuoktinis ją sumušė. Kolegija, siekdama išsiaiškinti, ar tikrai teismui buvo duoti melagingi parodymai, 

kodėl nukentėjusioji juos davė ir kokią reikšmę tai gali turėti bylos nagrinėjimui ir jos baigčiai, nutarė 

atnaujinti įrodymų tyrimą ir tęsti bylos nagrinėjimą. Teismo metu A. P. vėl pakeitė parodymus 

nurodydama, kad pareiškimą teismui pateikė verčiame trečio suinteresuoto asmens, bei nurodė jog 

sutuoktinis jos ir mažametės dukters nemušė. 2012-04-26 Panevėžio apygardos teismas pripažino buvusį 

prokurorą kaltu ir skyrė vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, tačiau, pritrūkęs įrodymų, išteisino dėl 

mažametės sumušimo. Lietuvos apeliaciniame teismui buvo paduotas bendras  nuteistojo D. P. ir 

nukentėjusiosios A. P. skundas, kurio prašoma panaikinti Panevėžio apygardos teismo nuosprendį, bei 

išteisinti D. P. Apeliacinis teismas iš esmės išnagrinėjo pateiktą skundą, naujai apklausė liudytojus. Nors 

sutuoktiniai teigė, kad į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai apkalbėjo D. P., tačiau, teisėjų kolegijos 

vertinimu, policininkai neturėjo pagrindo tokioms apkalboms, bei teismas  nepatikėjo staiga parodymus 

pakeitusia D. P. žmona. Todėl išnagrinėjęs bylą paliko galioti Panevėžio apygardos teismo priimtą 

nuosprendį. Baigus nagrinėti šią baudžiamąją bylą, prokurorai dėl galimai melagingų parodymų 

baudžiamosios bylos A. P. atžvilgiu nepradėjo. Moteris dėl nuolatinio parodymų keitimo baudžiamajai 

atsakomybei patraukta nebuvo. 

Tai dar karta įrodo, kad nuo smurto nukentėjusios moterys linkusios keisti parodymus smurtautojo 

naudai, ir dažnai tai paskatinama tuo, kad moteris yra iš dalies tiek materialiai, tiek morališkai 

priklausomos nuo vyrų.  

Šešta, priimtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir kiti 

poįstatyminiai aktai nesprendžia galimo piktnaudžiavimo atvejus, t.y. smurto fakto pripažinimas kartu 

gali reikšti sutuoktinio elgesio pripažinimą žiauriu ir atitinkamai nepalankias skyrybas dėl vieno iš 

sutuoktinių kaltės. Sudėtinga atskirti piktnaudžiavimo atvejus kai auka pati sau sukelia nežymų sveikatos 

sutrikdymą nuo realaus smurto pasireiškimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 82 str. 

2d. nurodyta, kad įtariamojo ir kaltinamojo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai gali neduoti parodymų 

arba neatsakyti į kai kuriuos pateiktus klausimus. Liudytojas neatsako už melagingų parodymų davimą, 

jeigu tai padarė siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės pats, jos išvengtų jo šeimos nariai arba 

artimi giminaičiai. Artimaisiais giminaičiais įstatymas pripažįsta tėvus, vaikus, tikruosius brolius bei 

seseris, senolius, vaikaičius, taip pat sutuoktinį. Kaip pavyzdys šios problemos gali būti klaipėdiečių 

skyrybų procesas. Skyrybų įkarštyje, 2013 metų vieną gruodžio vakarą Bendrosios pagalbos centras 

sulaukė klaipėdietės skambučio, kad vyras ją sumušė, stovi šalia, jai gresia pavojus. Į besiskiriančių 

sutuoktinių namus iškart atvyko patruliai, kurie klaipėdietį R. D. išsivežė ir dviem paroms uždarė į 

areštinę. Jam buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Be to, jam beveik 

keturis mėnesius buvo uždrausta artintis prie žmonos ir rodytis savo namuose. Vėliau nesant pakankamai 

įrodymų baudžiamoji byla (Nr. 31-1-01168-13) R. D. atžvilgiu buvo nutraukta. Prokuratūra atsisakė R. D. 

žmonos atžvilgiu iškelti bylą už melagingą pranešimą ir parodymus, nes R. D. žmonos pagalbos 

šauksmas, kad vyras ją gali sumušti, buvo jos subjektyvi nuomonė, o ne melagingas pranešimas.  

Septinta, psichinio (psichologinio) smurto skurdi teisminė praktika parodo priimto įstatymo 

trūkumus, pavyzdžiui 2014-06-17 Šiaulių apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją 

bylą Nr. 1A-510-332/2014, kurioje sutuoktinis trijų savaičių laikotarpyje namuose sistemingai terorizavo 

ir grasino nunuodyti savo žmoną, t.y. išardė vonios maišytuvą, paslėpė televizoriaus įjungimo laidus, 
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nukirpo pamerktą gėlę, sugadino automatinę skalbyklę, sulčiaspaudę, supjaustė dviračio padangas, 

sistemingai žemino, grasino „jos gyvenimą paversti pragaru ir ji turės išprotėti“, grasino nunuodyti. 

Išnagrinėjęs šią bylą teismas priėmė išteisinamąjį teismo nuosprendį, motyvuodamas tuo, kad 

„baudžiamoji atsakomybė yra kraštutinė priemonė, o susidarę šeimos santykiai yra priimtinas dažnas 

reiškinys mūsų visuomenėje, bei kaltinamojo nukentėjusios atžvilgiu išsakyti grasinimai neduoda 

pagrindo teigti psichinės prievartos naudojimas nukentėjusios atžvilgiu siekiant sistemingai ją bauginti, 

todėl padarytoje veikoje nėra Lietuvos Respublikos BK 145 str. 2 d. požymių. Be to teismas konstatavo, 

jog sutuoktinių santykiai buvo pašliję, bei išaiškėjus kaltinamojo neištikimybės faktui santykiai tapo 

įtemti, ir teismas mano, kad tokioje situacijoje asmenys gali elgtis nevisai teisėtai, neadekvačiai vertinti 

situaciją, turėti nevisai teisėtų interesų.“ Ikiteisminio tyrimo metu pas ikiteisminio tyrimo teisėją, 

sprendžiant klausimą dėl iškeldinimo kaltinamasis pilnai pripažino savo veiksmus sutuoktinės atžvilgiu. 

Vėliau ikiteisminio tyrimo metu parodymai iš esmės pasikeitė. Nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo ir 

teismo metu davė nuoseklius parodymus jų nekeisdama, juos patvirtino ir akistatos metu.  

Akivaizdu, kad nesant pašaliniams asmenims mačiusiems ir girdėjusiems konfliktą (psichinio ar 

ekonominio pobūdžio) tarp sutuoktinių, neturint kitų kaip teismai išsireiškia „svarių įrodymų“, bylos 

susijusios su psichiniu ar ekonominiu smurtu yra pasmerktos žlugti, kaltinamieji bus išteisinti, o jų 

vykdomi grasinimai bus nekriminalizuoti. Nusikaltimo aukos paliekamos likimo valiai.  

Per trejus metus kol galioja Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatymas teismo nėra pasiekusi nei viena byla dėl ekonominio smurto.  

 

Išvados 
 

1. Išanalizavus Lietuvos Respublikos  apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą ir skirtingų 

autorių literatūrą, galima daryti išvadą, kad smurtas yra prievartos ir jėgos panaudojimas, siekiant 

išlaikyti ir įtvirtinti aukos bejėgiškumą ir paklusnumą, siekiant išlaikyti galią ir kontrolę kito asmens 

atžvilgiu. Įstatymas išskyrė keturias smurto formas: fizinį, seksualinį, psichologinį ir ekonominį. 

Asmenys gali patirti įvairaus pobūdžio poveikį kurį galima priskirti prie psichinio ar ekonominio 

smurto. Tačiau ne bet kokio turinio psichinis poveikis yra nusikalstamas, nes baudžiamoji 

atsakomybė numatyta tik už pavojingas psichinio poveikio (prievartos) rūšis (LR BK 145 str.). Taip 

pat teisiniu požiūriu psichinis poveikis turi reikšmės tik kaip sudedamasis nusikalstamos veikos 

elementas. Ekonominio smurto artimoje aplinkoje išskyrimas įstatyme turi tik teorinę reikšmę, nes 

daugelis veikų, priskiriamų ekonominiam poveikiui nėra kriminalizuoti. 

2. Pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikia specializuoti pagalbos centrai 

bendradarbiaudami su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, socialinių 

paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis bei policija. Asmenims yra suteikiama juridinė, 

psichologinė pagalba, kad būtų įveikta kritinė būklė. Tačiau siekiant sumažinti smurto protrūkį 

būtina suteikti pagalbą ir įtariamajam, kadangi iš teismų praktikos matyti, kad dažnas nesupranta 

savo veiksmų pavojingumo. Siekiant sumažinti smurto mąstą, būtina dėmesį skirti auklėjimui, 

ugdymui šeimose bei mokymo įstaigose, skleisti informaciją apie smurtą ir organizuoti visuomenės 

informavimą apie šį reiškinį.  

3. Išanalizavus teismų darbą matyti, kad priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas 

įnešė didelę sumaištį į teismų darbą, kadangi nebuvo suformuota teismų praktika, bei formuojantis 

naujai teismų praktikai analogiškose teismų nagrinėjamose bylose buvo priimami skirtingi 

sprendimai, tai yra skirtingai interpretuotos įstatyme įtvirtintos teisės normos. Tai matyti teismo 

nutartyse dėl iškeldinimo, kur pagal įstatymą į teismą numatoma kreiptis policijos pareigūnui, tačiau 

teismai savo nutartyse nurodo, kad policijos pareigūnai viršija savo įgaliojimus ir sprendžiant 

poveikio priemonę privalo dalyvauti prokuroras. Šis įstatymas atskleidė spragą liečiančią 

iškeldinimo terminus. Laikotarpyje, kuriuo metu galioja įstatymas teismams nepavyko konkrečiai 

suformuluoti ekonominio smurto požymių ir taikymo bei suformuluoti psichologinio smurto 

įrodinėjimo aplinkybių, nes psichologinis smurtas praktikoje apibrėžiamas aptakiai. 

 

Rekomendacijos 
 

 Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta šiame darbe, bei išanalizavus užsienio šalių patirtį ir mūsų 

valstybės priimto apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo bei poįstatyminių aktų teisines 

spragas, svarstytina, ar netikslinga: 



16 

 

1. papildyti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą „jei smurtautojui neskiriamos Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos kardomosios priemonės suėmimas ar 

įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, bylą kuruojantis prokuroras nevėliau kaip per 48 

valandas  nuo jo sulaikymo momento ikiteisminio tyrimo teisėjui pateikia prašymą skirti Lietuvos 

Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 straipsnyje nurodytas smurtą 

patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones“ ir tik teismui atmetus prašymą spręsti klausimą 

dėl kardomosios priemonės rašytinio pasižadėjimo neišvykti taikymo įtariamajam. Priimta teismo 

nutartis iškeldinti asmenį iš gyvenamosios vietos įpareigoja smurtautoją nesilankyti pas nukentėjusį 

asmenį, nedaryti jam poveikio bei užtraukia tolimesnes teisines pasekmes ją pažeidus, t. y. 

baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str. 

2. įstatymu apibrėžti konkretų iškeldinimo iš gyvenamosios vietos terminą, jo pratęsimą, ar 

panaikinimą, kai šį priemonė dar ikiteisminiam tyrimui nesibaigus lieka neaktuali. Tuo pat metu 

būtina apibrėžti civilinę atsakomybę asmens likusio gyventi smurtautojo asmeninei nuosavybei 

priklausančiame būste, pvz. suteiktų komunalinių paslaugų apmokėjimas. 

3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pataisos įtvirtinant atsakomybę už ekonominį smurtą, 

bei praplečiant privalomų baudžiamojo poveikio priemonių sąrašą. Būtina prie papildomų 

baudžiamojo poveikio priemonių įtraukti priverstinį nuteisto asmens gydymą nuo priklausomybės 

ligų, jei metų bėgyje jis pakartotinai padaro analogiško pobūdžio veikas pvz., būdamas apsvaigęs 

nuo alkoholio smurtavo nukentėjusiojo atžvilgiu tuo pastarajam sukeldamas fizinį skausmą ar 

sutrikdydamas jo sveikatą. Pasinaudojus Vokietijos teisine praktika tikslinga, kad teismai įpareigotų 

teisės pažeidėjus dalyvauti smurtinio elgesio šeimoje keitimo mokymuose, kuriuos sudarytų 12 arba 

26 savaitinės grupinės sesijos. Mokymuose turėtų būti mokoma streso ir pykčio valdymo įgūdžių, 

atsakomybės už smurtinį elgesį bei emocinės paramos teikimo nukentėjusiems.  

4. įstatymų pataisos dėl nukentėjusių asmenų, liudytojų atsakomybės už parodymų keitimą 

baudžiamosiose bylose susijusiose su smurtu artimoje aplinkoje. Kadangi baudžiamosiose bylose 

keisdami ne vieną kartą parodymus susijusius su įvykiu tai apkaltindami smurtautoją, tai jį 

teisindami ir neigdami smurto atvejį, rodo nepagarbą galiojantiems įstatymams, juos vykdantiems 

asmenims, todėl manyčiau, jog turi būti tokiems asmenims įvesta baudžiamoji atsakomybė 

neatsižvelgiant į giminystės ryšius su  teisiamuoju. 
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LEGAL REGULATION OF PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE 

 
Summary. The topic of the final paper is relevant because domestic violence is a widespread phenomenon, 

and this is confirmed by reports on domestic violence filed every year. In the Law on Protection against Domestic 

Violence, violence is defined as an intentional physical, mental, sexual, economic or another influence exerted on a 

person by an act or omission as a result whereof the person suffers physical, property or non-pecuniary damage 

(Article 2 Part 5). The paper researches the concept and the types of violence from the theoretical aspect, the 

prevention of domestic violence in Lithuania, overviews the experience of foreign countries (Finland, Austria, 

Germany) in the fight against domestic violence. The paper provides national statistics related to domestic violence 

and overviews the legal practice of the application of this law. The object of the research: legal regulation of 

domestic violence. 

Keywords: legal regulation of domestic violence.  
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ASMENS TEISĖ Į TINKAMAS SULAIKYMO IR ĮKALINIMO SĄLYGAS 
 

Gabrielė Čepulytė 

Mokslinis vadovas lekt. Virgilijus Januška 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje nagrinėjama asmens teisė į tinkamas sulaikymo ir įkalinimo sąlygas. Vienas iš 

pagrindinių reikalavimų, kurį valstybė turi įgyvendinti, tai yra užtikrinti saugią sveikatai gyvenamąją aplinką laisvės 

atėmimo vietose gyvenantiems asmenims. Norint užtikrinti, asmenų atliekančių bausmę, kalinimo sąlygas, laisvės 

atėmimo įstaigoms būtina pasirūpinti tinkama kameros temperatūra, pakankama šiluma žiemos metu ir tinkama 

temperatūra vasaros metu, kameros vėdinimu. Pareiga atskirti nerūkančius nuteistuosius atskirti nuo rūkančių, taip 

pat labai svarbus reikalavimas užtikrinantis saugią sveikatai gyvenamąja aplinką.  

Pagrindinės sąvokos: Žmogaus teisės, tinkamos įkalinimo sąlygos.  

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas. Sulaikymas ir įkalinimas yra bene labiausiai žmogaus teises varžančios 

procesinės prievartos priemonės, kurios gali būti pritaikytos asmeniui ikiteisminio tyrimo metu. Šios 

priemonės maksimaliai apriboja asmens laisvę, prisideda prie stigmatizacijos ir socialinės atskirties 

didinimo, sudaro prielaidas prarasti darbą bei dėl blogų laikymo sąlygų – patirti fizinę ir psichologinę 

žalą.  Asmenų teisė į laisvę, tinkamas sulaikymo sąlygas buvo analizuota tokių autorių kaip R. 

Petkuvienė, B. Pranevičienė, S. Arlauskas, N. Lomanienė, R. Lideika. Atsižvelgiant į valstybių 

patiriamus sunkumus , siekiant suvaldyti kriminologinę situaciją, bei turint omenyje joms tenkančią 

logistinę ir finansinę naštą, organizuojant kalinimo įstaigų sistemą, tinkamos įkalinimo ir sulaikymo 

sąlygos nepraranda savo aktualumo. 

Tyrimo problema. Laisvė nuo sulaikymo nėra absoliuti, kadangi leidžiama sulaikyti asmenį, 

pažeidusį valstybės įstatymus. Jau vien sulaikymo už teisės pažeidimus teisėtumas neretai ginčijamas 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose, todėl tema aktuali ir problemiška. 

Tyrimo tikslas –  atskleisti asmens teisės į tinkamas sulaikymo ir įkalinimo sąlygas turinį ir 

praktinius šios teisės realizavimo aspektus. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti asmens teisę į laisvę ir jos apribojimo sąlygas. 

2. Atskleisti sulaikymo ir įkalinimo teisini reglamentavimą. 

3. Išanalizuoti praktinius teisės į tinkamas laisvės apribojimo sąlygas aspektus. 

Straipsnyje taikomi tyrimo metodai, kurių pagrindu atlikta mokslinės literatūros šaltinių 

analizė ir sisteminimas, informacijos paieška internete, statistinių duomenų analizė ir sisteminimas, 

faktinių duomenų lyginamoji analizė, loginė rezultatų analizė, dokumentų  analizė.  

 

Asmens teisės į laisvę teisinis reglamentavimas 

Asmens teisė į laisvę ir jos apribojimo sąlygos 

 
Visuotinai pripažįstama, jog žmogaus teisės – aukščiausia vertybė ir jų apsauga yra 

demokratinių valstybių vidaus ir užsienio politikos prioritetas. Šiuolaikinio pasaulio neįmanoma 

įsivaizduoti be žmogaus teisių, kurios pagrįstos laisvės, lygybės, teisingumo principais ir yra universalios 

(Pranevičienė, 2008, p. 39). 

Kaip jau ir buvo minėta ankščiau, žmogaus teisė į laisvę yra prigimtinė žmogaus teisė. Pasak S. 

Arlausko, laisvės principas šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje laikomas svarbiausia politine ir teisine 

vertybe. Žmogaus teisės ir laisvės deklaruojamos kaip demokratinės valstybės konstitucinės sistemos 

pagrindas. Tai rodo, kad, siekiant užtikrinti žmonių teisių ir laisvių apsaugą, būtina tūrėti aiškią žmogaus 

laisvės filosofinę sampratą bei žmogaus teisių ir laisvių teisinę doktriną. Ja neabejotinai naudojasi ar 

įpareigoja naudotis tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai teisėkūros subjektai bei teismai (Arlauskas, 2013, 

p. 408). 

Laisvė yra pagrindinis žmogaus būties reiškinys, kuris jam priklauso nuo pat gimimo. Laisvės 

pagrindu formuojasi asmens vertybės ir veikla, plėtojasi jo dvasinė egzistencija. Asmens laisvė 
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pasireiškia įvairiose srityse, kurios apima bemaž visą žmogaus gyvenimo sferą. Bet visur laisvė yra toks 

reiškinys, kuris charakterizuoja žmogų ir žmogaus santykį su visu tuo, kas šiaip ar taip sąlygoja jo buvimą 

(Lomanienė, 1996, p. 1). 

Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje 3 straipsnyje yra įtvirtinta, kad: „Kiekvienas žmogus 

turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę.“ Tačiau ir visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje 

įtvirtinta, kad kiekvienas žmogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visiškai vystytis jo 

asmenybė. Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, kiekvienas žmogus negali patirti 

jokių kitų apribojimų, kaip tik įstatymo numatytų, vien tam, kad garantuotų deramą kitų žmonių teisių ir 

laisvių pripažinimą bei gerbimą siekiant patenkinti teisingus moralės, viešosios tvarkos ir visuotinės 

gerovės reikalavimus demokratinėje visuomenėje (Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 29 str. 1 ir 2 

dalys). Taigi, visuotinai pripažinta, kad žmogaus teisės ir laisvės gali būti ribojamos esant būtinybėi ir tik 

įstatymu nustačius tvarką bei ribas. 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnyje nurodyta, kad 

kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir saugumą. Niekam laisvė negali būti atimta kitaip, kaip šiais atvejais, 

ir įstatymo nustatyta tvarka: 1) kai asmuo teisėtai kalinamas pagal kompetentingo teismo nuosprendį; 2) 

kai asmuo teisėtai sulaikomas ar suimamas dėl to, kad neįvykdė teismo teisėto sprendimo, arba kai 

norima garantuoti kokios nors įstatymo nustatytos prievolės vykdymą; 3) kai asmuo teisėtai sulaikomas ar 

suimamas, kad būtų pristatytas kompetentingai teismo institucijai, pagrįstai įtariant jį padarius 

nusikaltimą ar kai pagrįstai manoma, jog būtina neleisti padaryti nusikaltimo, arba manoma, jog jis, 

padaręs tokį nusikaltimą, gali pabėgti; 4) kai nepilnamečiui laisvė atimama pagal teisėtą sprendimą 

atiduoti jį auklėjimo priežiūrai arba kai jis teisėtai suimamas, kad būtų pristatytas kompetentingai 

institucijai; 5) kai teisėtai sulaikomi asmenys, galintys platinti užkrečiamąsias ligas, psichiškai nesveiki 

asmenys, alkoholikai, narkomanai ar valkatos; 6) kai asmuo teisėtai sulaikomas ar suimamas dėl to, kad 

negalėtų be leidimo įvažiuoti į šalį, arba kai yra pradėtas jo deportavimo ar išdavimo kitai valstybei 

procesas (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, 1950, 5 str.). 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnyje įtvirtinta: „Kiekvienas asmuo turi 

teisę į laisvę ir saugumą“ ( Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija). 

Konstitucijos 20 straipsnio pirmoje dalyje yra įtvirtinta, kad žmogaus laisvė neliečiama. Antroje 

šio straipsnio dalyje yra nurodyta: „Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. 

Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra 

nustatęs įstatymas“ (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992). 

Tačiau tame pačiame Konstitucijos skirsnyje, 28 straipsnyje yra įtvirtinta, kad: 

„Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių“ (Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, 1992, p. 10). Taigi, galima teigti, kad žmogaus laisvė nėra absoliuti, jis privalo laikytis 

įstatymų ir nevaržyti kitų žmonių laisvės.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2000 m. gegužės 8 d. nutarime, kalbėdamas apie 

Konstitucijos 28 straipsnį nustatė: „Šiuo Konstitucijos straipsniu yra nustatytas vienas esminių principų, 

kuris reiškia, kad žmogaus teisėtas elgesys nėra neribotas ir absoliučiai laisvas. Žmogus, būdamas 

socialinė būtybė, gyvena visuomenėje tarp į save panašių ir lygių savo orumu ir teisėmis žmonių. 

Kiekvienas žmogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visiškai vystytis jo asmenybė, o 

pagrindinė iš tų pareigų – nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.“ 

Pagal Konstituciją, riboti žmogaus teises ir laisves, galima jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai 

daroma įstatymu, ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises 

bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus, ribojimais nėra 

paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė, laikomasi konstitucinio proporcingumo principo 

(Konstitucinio teismo 2002 m. kovo 14 d. nutarimas). 

Pagal Konstirucijos 28 straipsnį, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, 

žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, t.y. negali daryti nusikalstamų veiksmų. Taigi, asmuo, 

padaręs nusikalstamą veiką, neturi privataus gyvenimo visiško neliečiamumo, ir įstatymų nustatyta tvarka 

tiriant nusikalstamą veiką jo teisės ir laisvės gali būti ribojamos (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 

19 d. nutarimas). 

Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje laikinas sulaikymas suprantamas kaip asmens laisvę 

ribojanti prievartos priemonė. Asmuo gali būti sulaikomas dviem atvejais: 1) Prokuroras arba ikiteisminio 

tyrimo pareigūnas gali asmenį sulaikyti, kai jis yra užkluptas darant nusikalstamą veiką ar tuoj po to kai ją 

padarė; 2) Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu, tais atvejais, kai yra pagrindas ir sąlygos 

asmeniui skirti suėmimą (Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012, p. 4). 
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Laisvės apribojimas – tai kriminalinė bausmė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu 

nusikalstamą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Laisvės apribojimas yra gana nauja, 

savarankiška kriminalinė bausmė, kuri Lietuvos nacionalinėje teisinėje sistemoje buvo įteisinta 2000 m., 

o pradėta taikyti 2003 m. gegužės 1 d., įsigaliojus naujam Baudžiamąjam kodeksui. Laisvės apribojimas 

nuo kitų kriminalinių bausmių, kuriomis apribojama nuteistųjų laisvė, skiriasi tuo, kad šios bausmės 

realizavimo metu netaikoma nuteistojo fizinė izoliacija nuo visuomenės (Mackevičius, 2010, p. 263). 

Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse yra nurodytos bausmių rūšys asmenims 

padariusiems nusikaltimą: 

1. Viešieji darbai; 

2. Bauda; 

3. Laisvės apribojimas; 

4. Areštas; 

5. Terminuotas laisvės atėmimas; 

6. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 

Lietuvos Respublikos Baužiamojo proceso kodekse yra numatytos šios kardomųjų priemonių 

rūšys: suėmimas, intensyvi priežiūra, namų areštas, įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, 

užstatas, dokumentų paėmimas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigose, rašytinis 

pasižadėjimas neišvykti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, 2002, 120 str.). 

Bausmių vykdymo kodekso 10 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje nuteistųjų teisinę padėtį, bei 

Suėmimo vykdymo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, 

teisinę padėtį, skelbiama, kad šie asmenys turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas 

teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos nustato šie bei kiti įstatymai. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m.  gruodžio 11 d. nutarime pažymėjo, kad 

asmenys, kuriems yra atimta laisvė, turi specifinį teisinį statusą, todėl jo asmeninių teisių suvaržymas tam 

tikra prasme yra neišvengiamas.  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apibrėždamas asmenų, laikomų laisvės atėmimo 

vietose teisinę statusą, dažnai pabrežia Europos Žmogaus Teisių Teismo išskiriamus nuteistųjų teisinės 

padėties ypatumus. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. gruodžio 4 d. sprendimo paminėta, kad 

laisvės atėmimo bausmė visada turi įtakos asmens įprastam gyvenimui ir neišvengiamai nustato tam 

tikrus apribojimus bei kontrolę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 8 d. 

nutarimas). 

Administracinių teismų praktikoje yra ypač akcentuojamas nežmoniško arba žeminančio elgesio 

draudimo laikymasis. Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad tam tikrais atvejais nuteistajam 

yra reikalinga papildoma apsauga dėl jo pažeidžiamumo ir dėl to, kad už jį valstybė prisiima atsakomybę. 

Valstybė turi garantuoti, kad asmenys, kurių laisvė yra ribojama būtų laikomi sąlygomis, kurios užtikrina, 

kad jų orumas bus gerbiamas, o bausmių vykdymas ir metodai nesukels didesnių išgyvenimų už tuos, 

kurie neišvengiami esant laisvės atėmimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 

18 d. sprendimas). 

Apibendrinant galima teigti, kad žmogaus teisė į laisvę yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, 

kuri asmeniui priklauso nuo pat gimimo, tačiau ji nėra absoliuti, kadangi asmens teisė į laisvę, gali būti 

ribojama įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymuose yra įtvirtinta, kad asmuo naudodamasis savo laisvėmis, 

privalo laikytis įstatymų ir negali daryti nusikalstamų veikų. Žmogaus teisę į laisvę galima riboti tik 

įstatymų nustatyta tvarka, o asmenys, kurių laisvė yra apribota, turi tam tikrą specifinį statusą. 

 

Suėmimo ir įkalinimo teisinis reglamentavimas 

 
Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtinta, kad asmuo 

yra laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu. Asmuo, padaręs nusikatimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų 

nepriklausomas ir bešališkas teismas; draudžiama duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar 

artimus giminaičius; bausmė gai būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu; niekas negali būti 

baudžiamas už tą patį nuskaltimą antrą kartą; asmeniui, kuris padaręs nusikalstamą veiką, ir katinamajam 

nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti 

advokatą (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992, 31 str.). 

Kardomosios priemonės – tai procesinės prievartos priemonės, kurios gali būti skiriamos 

siekiant užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį 
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tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms 

nusikalstamoms veikoms (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, 2002, 119str.). 

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 9 straipsnyje yra įtvitinta nuostata, kad niekas negali būti 

savavališkai suimtas, sulaikytas ar ištremtas (Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1948, 9 str.). 

Suėmimas – tai viena iš baudžiamojo proceso kodekso (BPK) numatytų kardomųjų priemonių, 

kuriomis siekiama užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, nutrukdomą 

ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat užkirsti kelią naujoms 

nusikalstamoms veikoms. Šią kardomąją priemonę įtariamąjam gali skirti tik ikiteisminio tyrimo teisėjas 

arba teismas. Skiriant suėmimą, turi egzistuoti bent vienas iš keturių BPK įtvirtintų pagrindų: turi būti 

pagrįstas manymas, kad įtariamasis bėgs arba slėpsis, trukdys procesui, darys naujus nusikaltimus arba 

turi būti gautas prašymas įtariamąjį išduoti užsienio valstybei. Taikant šią kardomąją priemonę taip pat 

būtinos dvi sąlygos: suėmimui keliamų tikslų neturi būti įmanoma pasiekti kitomis kardomosiomis 

priemonėmis, o už nusikalstamą veiką, kurios padarymo metu įtariamas asmuo, turi būti numatyta 

griežtesnė negu vienerių metų bausmė. Suėmimas yra pati griežčiausia Lietuvos teisinėje sistemoje 

taikoma kardomoji priemonė, reiškianti įtariamojo arba kaltinamojo laisvės suvaržymą, prilygstantį 

laisvės atėmimo bausmei. Tarp kitų asmens laisvę varžančių kardomųjų priemonių suėmimas yra ultima 

ratio, todėl siekiant užtikrinti asmens teisę į laisvę, suėmimas turėtų būti skiriamas išimtiniais atvejais, 

kai švelnesnės kardomosios priemonės yra netinkamos tiems patiems rezultatams pasiekti (Žmogaus 

teisių stebėjimo institutas, 2012, p. 4). 

Asmenys, kuriems paskirtas suėmimas, nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laivės 

atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, kuriems teismo nuosprendžiai neįsiteisėjo, laikomi suimtaisiais. 

Suimtiesiems prilyginami: 

1) nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laivės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, 

kuriems nuosprendžiai įsiteisėjo, – iki jų pasiuntimo į areštines ar pataisos įstaigas; 

2) nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laivės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, 

kurie, vadovaudamiesi Baudžiamojo proceso kodekso 315 straipsnio nuostatomis, pareiškė norą 

atlikti bausmę, – iki jų pasiuntimo į areštines ar pataisos įstaigas; 

3) nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, 

kuriems nuosprendis įsiteisėjo ir kurie ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo, nagrinėjančio bylą 

teisiamajame posėdyje, nutartimi iki penkiolikos parų palikti tardymo izoliatoriuose ikiteisminio 

tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme; 

4) nuteistieji, kuriems panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas arba lygtinis paleidimas iš pataisos 

įstaigų, arba lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, – iki jų pasiuntimo į 

pataisos įstaigas. 

Nuteistaisiais, atliekančiais arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos 

galvos bausmes, laikomi: 

1) nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, 

perkelti iki penkiolikos parų į tardymo izoliatorius iš areštinių ar pataisos įstaigų ikiteisminio 

tyrimo teisėjo ar teismo, nagrinėjančio bylą teisiamajame posėdyje, nutartimi ikiteisminio tyrimo 

veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme; 

2) nuteistieji, kurie perduoti į Lietuvos Respubliką toliau atlikti terminuoto laisvės atėmimo ar 

laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, – iki šių nuteistųjų pasiuntimo į areštines ar pataisos 

įstaigas; 

3) nuteistieji, kurie perduodami į jų pilietybės valstybę toliau atlikti terminuoto laisvės atėmimo ar 

laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, – iki šių nuteistųjų perdavimo jų pilietybės valstybei; 

4) nuteistieji, palikti tardymo izoliatoriuose atlikti ūkio darbus (Lietuvos Respublikos suėmimo 

vykdymo įstatymas, 12 str.).  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 123 straipsnyje yra nurodyta suėmimo 

skyrimo tvarka. Šiame straipsnyje įtvirtinta, kad suėmimas gali būti skiriamas asmeniui, kuris nėra 

sulaikytas. Prokuroras, manydamas, kad įtariamąjam, kuris nėra sulaikytas, būtina skirti suėmimą, 

kreipiasi su pareiškimu į tyrimo atlikimo vietos apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėją. Jei teisėjas 

nusprendžia patenkinti pareiškimą, asmeniui gali būti pritaikytas suėmimas. Suimtą asmenį ne vėliau kaip 

per keturiasdešimt aštuonias valandas nuo suėmimo momento prokuroras pristato ikiteisminio tyrimo 

teisėjui, o jeigu tokių galimybių nėra – kitam tyrimo atlikimo vietos apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo 

teisėjui. Teisėjas privalo pristatytą asmenį apklausti dėl suėmimo pagrįstumo. Suimto asmens apklausoje 

gali dalyvauti gynėjas ir prokuroras. Apklausęs suimtą asmenį, teisėjas priima vieną iš šių sprendimų: 

nutartį skirti suėmimą palikti galioti (šiuo atveju teisėjas nustato konkretų suėmimo terminą) arba pakeisti 
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šią kardomąją priemonę ar ją panaikinti. Sulaikytą asmenį, kuriam reikia skirti suėmimą, prokuroras ne 

vėliau kaip per keturiasdešimt aštuonias valandas nuo sulaikymo momento kartu su pareiškimu dėl 

suėmimo pristato tyrimo atlikimo vietos apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui. Teisėjas privalo 

pristatytą asmenį apklausti dėl suėmimo pagrįstumo. Sulaikyto asmens apklausoje gali dalyvauti gynėjas 

ir prokuroras. Apklausęs sulaikytą asmenį, teisėjas patenkina prokuroro pareiškimą ir priima nutartį skirti 

suėmimą, kurioje nustatomas konkretus suėmimo terminas, arba atsisako patenkinti pareiškimą ir priima 

nutartį atsisakyti skirti suėmimą. Teisėjas, priimdamas nutartį skirti suėmimą arba palikdamas šią nutartį 

galioti, gali pavesti prokurorui per nustatytą terminą surinkti papildomą medžiagą. Gavęs šią medžiagą, 

teisėjas gali nutartį skirti suėmimą palikti galioti ir nustatyti naują suėmimo terminą arba pakeisti šią 

kardomąją priemonę ar ją panaikinti. Kai byla perduota į teismą, paskirti, palikti galioti, pratęsti ar 

panaikinti suėmimą arba pakeisti jį kita kardomąja priemone gali teismas, kurio žinioje yra byla. Teisėjui 

nagrinėjant suėmimo skyrimo klausimą, rašomas posėdžio protokolas. Jame užrašomi pristatyto teisėjui 

asmens paaiškinimai, prokuroro ir gynėjo pareiškimai bei pastabos (Lietuvos Respublikos baudžaimojo 

proceso kodeksas, 2002, 123 str.). 

Kiekvienas suimtas asmuo turi tam tikras teises, kurios yra įtvirtintos įstatymuose ir 

tarptautiniuose dokumentuose.  

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnyje yra įtvirtinta, kad 

kiekvienam suimtajam turi būti nedelsiant jam suprantama kalba pranešta, dėl ko jis suimtas ir kuo 

kaltinamas; kiekvienas sulaikytasis ar suimtasis turi būti skubiai pristatytas teisėjui ar kitam pareigūnui, 

kuriam įstatymas yra suteikęs teisę vykdyti teismines funkcijas, ir turi teisę į bylos nagrinėjimą per 

įmanomai trumpiausią laiką arba teisę būti paleistas proceso metu. Paleidimas gali būti sąlygojamas 

garantijų, kad jis atvyks į teismą; kiekvienas asmuo, kuriam atimta laisvė jį sulaikius ar suėmus, turi teisę 

kreiptis į teismą, kad šis greitai priimtų sprendimą dėl sulaikymo ar suėmimo teisėtumo ir, jeigu asmuo 

kalinamas neteisėtai, nuspręstų jį paleisti; kiekvienas asmuo, kuris yra sulaikymo, suėmimo ar kalinimo 

pažeidžiant šio straipsnio nuostatas auka, turi teisę į nuostolių atlyginimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvencija, 1950, 5 str.). 

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 11 straipsnyje yra nurodyta, kad kiekvienas, kaltinamas 

baudžiamojo nusikaltimo padarymu, turi teisę būti laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas įstatymo 

nustatyta tvarka neįrodomas viešame teismo procese, kuriame jam buvo suteiktos visos būtinos gynybos 

garantijos; niekas negali būti nuteistas už jokį veiksmą ar neveikimą, kuris pagal tuo metu galiojusius 

valstybės įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Taip pat negali 

būti skiriama bausmė, sunkesnė negu taikytoji baudžiamojo nusikaltimo padarymo metu (Visuotinė 

žmogaus teisių deklaracija, 1948). 

Tokia pati nuostata yra įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje: „Kiekvienas 

kaltinamas padaręs nusikaltimą asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą; 

kiekvienam, kuris kaltinamas padaręs nusikaltimą, užtikrinama teisė į gynybą.“ (Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartija). 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse yra nurodytos pagrindinė bausmių atlikimo ir 

vykdymo tvarka, sąlygos bei principai. Taip pat nurodytos bausmių vykdomo institucijos, sulaikytų 

asmenų teisės ir pareigos. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs 

bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis (Lietuvos Respublikos 

Bausmių vykdymo kodeksas, 1 str.). 

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas reglamentuoja suėmimą vykdančias 

įstaigas, suėmimo vykdymo tvarkos ir asmenų laikomų tardymo izoliatoriuose sąlygų užtikrinimą, 

įstatymų taikymą vykdant suėmimą, bandrąsias asmenų laikomų tardymo izoliatoriuose teisinės padėties 

nuostatas. Šiame įstatyme reglamentuojama, kad asmenims, kuriems yra paskirtas suėmimas, vykdomas 

tardymo izoliatoriuose. Tardymo izoliatoriaus administracija, užtikrindama suėmimo vykdymo tvarką ir 

tinkamas asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais nacionaliniais 

ir Europos Sąjungos teisės aktais (Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas).  

Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos statuto 4 

straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama 

teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir 

bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių 

atlikimo ir viešumo principais. 



24 

 

Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje yra įtvirtina, kad apsaugos ir 

priežiūros skyriaus pareigūnams yra draudžiama neleistinai elgtis su nuteistaisiais, žeminti jų orumą 

(Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcija, 47,6 str.). 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos suėmimo 

vykdymo įstatyme nustatytos kardomosios priemonės – suėmimo (kardomojo kalinimo) vykdymo tvarkos 

ir sąlygų įgyvendinimą, taip pat suimtųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 127 straipsnyje yra įtvirtinta suėmimo taikymo 

trukmė ir jo pratęsimas: „Suėmimas negali būti taikomas ilgiau kaip šešis mėnesius. Konkretų suėmimo 

terminą nustato ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartyje skirti suėmimą, tačiau iš karto suėmimas negali būti 

paskirtas ilgesnis kaip trys mėnesiai. Šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki šešių mėnesių gali tas pats 

arba kitas tos pačios ar kitos apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas; dėl ypatingo bylos 

sudėtingumo ar didelės apimties suėmimo terminą apygardos teismo teisėjas gali pratęsti, bet ne ilgiau 

kaip iki trijų mėnesių. Suėmimo terminas gali būti pratęstas pakartotinai, bet ikiteisminio tyrimo metu 

terminas negali tęstis ilgiau kaip aštuoniolika mėnesių, o nepilnamečių suėmimo terminas – ne ilgiau kaip 

dvylika mėnesių; dėl suėmimo termino pratęsimo ikiteisminio tyrimo metu prokuroras likus ne mažiau 

kaip dešimčiai dienų, o kai suėmimas paskirtas ar pratęstas trumpesniam negu vieno mėnesio terminui, – 

likus ne mažiau kaip penkioms dienoms iki anksčiau paskirto ar pratęsto suėmimo termino pabaigos turi 

su pareiškimu kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją, o jei pratęsus suėmimo terminą bendra suėmimo 

trukmė viršytų šešis mėnesius arba jei suėmimas trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, – į apygardos teismą; 

jei pratęsus suėmimo terminą bendra suėmimo trukmė viršytų šešis mėnesius arba jei suėmimas trunka 

ilgiau kaip šešis mėnesius, pareiškime turi būti pateikti motyvai, kodėl byla laikytina ypač sudėtinga ar 

didelės apimties, ir išvardyti pagrindiniai ikiteisminio tyrimo veiksmai, atlikti po suėmimo paskyrimo ar 

suėmimo termino paskutinio pratęsimo; suėmimo termino pratęsimo ikiteisminio tyrimo metu klausimui 

išspręsti ikiteisminio tyrimo teisėjas ar apygardos teismo teisėjas privalo surengti posėdį, į kurį šaukiami 

gynėjas ir prokuroras. Šių asmenų dalyvavimas tokiame posėdyje būtinas. Prireikus į posėdį gali būti 

pristatomas suimtasis. Suimtąjį privaloma pristatyti į posėdį tuo atveju, kai sprendžiamas ilgiau kaip šešis 

mėnesius trunkančio suėmimo termino pratęsimo klausimas. Jei teisėjas priima nutartį nepratęsti 

suėmimo termino, suimtasis į laisvę paleidžiamas tik pasibaigus anksčiau paskirtam ar pratęstam 

terminui. Teisėjas gali nuspręsti paleisti asmenį tuoj pat, jei nustato, kad suėmimas buvo paskirtas ar 

pratęstas, nors aiškiai tam nebuvo būtinų sąlygų ar pagrindo; kai byla perduota teismui, suėmimo termino 

pratęsimo klausimą teismas, kurio žinioje yra byla, sprendžia nepaisydamas to, ar dėl to gautas prokuroro 

pareiškimas. Jei teismas perdavė bylą prokurorui, suėmimo terminas teismo gali būti pratęstas ne ilgiau 

kaip iki trijų mėnesių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, 2002). 

Konkretų suėmimo terminą nustato ikiteisminio tyrimo teisėjas, tačiau pirmuoju sprendimu 

suėmimas negali būti paskirtas ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Vėliau suėmimo terminą galima 

pratęsti, tačiau suėmimo trukmė ikiteisminio tyrimo metu negali tęstis ilgiau kaip 18 mėnesių, o 

nepilnamečio suėmimo terminas – ne ilgiau kaip 12 mėnesių (maksimalūs terminai (BPK 127 str.). 

Prasidėjus teisminiam nagrinėjimui suėmimas gali trukti ir ilgiau nei 18 mėnesių, tai yra BPK nenumato 

apribojimų teismui skirti ar pratęsti suėmimo terminą. 

Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienas asmuo, padaręs nusikaltimą, yra laikomas nekaltu, 

kol jo kaltumas nėra įrodytas. Kiekvienas asmuo, kurio laisvė yra apribota, turi savo teises, kuriomis gali 

naudotis. Nors asmens laisvė yra apribota, tačiau draudžiama su juo neleistinai elgtis, žeminti jo orumą.  

 

Sulaikytų asmenų teisės 

 
Kaip ir buvo minėta ankščiau, kiekvienas kaltinamas asmuo padaręs nusikaltimą yra laikomas 

nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą; kiekvienam, kuris kaltinamas padaręs nusikaltimą, 

užtikrinama teisė į gynybą (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija).  

Lietuvos Respublikos bausmių vykdomo  kodekso 11 straipsnis reglamentuoja šias nuteistųjų 

teises: 

1. gauti rašytinę informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas. 

Šią informaciją bausmės vykdymo institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo gimtąja 

kalba, arba ta kalba, kurią nuteistasis supranta; 

2. kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į bausmės 

vykdymo ar kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pareigūną, visuomeninę ar 

tarptautinę organizaciją, taip pat kitas įmones, įstaigas ir organizacijas; 

3. gauti medicinos pagalbą; 
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4. gauti teisinę pagalbą. 

Suimtieji turi teisę gauti rašytinę informaciją apie jų laikymo tardymo izoliatoriuose tvarką ir 

sąlygas, teises, pareigas ir jiems taikomus draudimus. Šią informaciją tardymo izoliatoriaus administracija 

pateikia lietuvių kalba arba suimtojo gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią suimtasis supranta. Kiekvienas 

suimtasis asmuo turi teisę susitikti su savo gynėju, jo susitikimų skaičius nėra ribojamas. Suimtieji turi 

teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į valstybės ir savivaldybių 

institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas. Suimtieji 

turi teisę susirašinėti, susitikti su žurnalistais, dalyvauti rinkimuose, referendume arba visuotinėje 

apklausoje, sudaryti civilinius sandorius, sudaryti santuoką, atlikti religines apeigas, pasimatyti su 

giminaičiais, skambinti telefonu, gauti pašto ar perduodamus siuntinius ir smulkiuosius paketus su 

spauda, gauti ir siųsti pinigines perlaidas, įsigyti literatūros ir rašomųjų reikmenų, naudotis televizoriais, 

radijo imtuvais, kompiuteriais, kompiuterinių žaidimų aparatais ir kitais daiktais, pirkti maisto produktų ir 

būtiniausių reikmenų, pasivaikščioti gryname ore, taip pat suimtiesiems gali būti leidžiama išvykti už 

tardymo izoliatoriaus ribų ne ilgiau kaip penkioms paroms dėl sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo 

giminaičio mirties ar sunkios ligos, gresiančios gyvybei, dėl gaivalinės nelaimės, padariusios didelę 

turtinę žalą suimtajam ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams (Lietuvos 

Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas). 

Kalinys, kurio atžvilgiu buvo panaudotos prievartos priemonės, turėtų turėti teisę į tai, kad jį 

nedelsiant apžiūrėtų, o, jei reikia, ir gydytų gydytojas. Apžiūra turėtų būti atliekama negirdint ir, 

pageidautina, nematant kitiems pareigūnams, o jos išvados (įskaitant ir bet kokius svarbius kalinio 

pareiškimus ir gydytojo išvadas) turėtų būti oficialiai užrašomos; kalinys turėtų turėti galimybę su 

išvadomis susipažinti. Ypatingais atvejais, panaudojus fizinio tramdymo priemones, atitinkamas kalinys 

turėtų būti nuolatos stebimas medikų. Be to, fizinio tramdymo priemonių taikymas turėtų būti kaip 

įmanoma greičiau nutrauktas; jokiu atveju šios priemonės neturėtų būti taikomos arba jų taikymas 

pratęsiamas kaip drausminė nuobauda. Baigiant, pabrėžtina, kad kiekvienas jėgos prieš kalinius 

panaudojimo atvejis turėtų būti registruojamas (CPT standartai, 2003, p. 19). 

Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, kiekvienas asmuo, 

kaltinamas nusikaltimo padarymu, turi teisę mažiausiai į šias garantijas: 

a) kad jam būtų skubiai ir nuodugniai pranešta tokia kalba, kurią jis supranta, apie 

pareiškiamo jam  kaltinimo pagrindą ir motyvus; 

b) kad  jis turėtų  pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai; 

c) kad  jis  galėtų  gintis  pats  arba  per  savo  paties pasirinktą gynėją  arba,  jei  jis  neturi  

pakankamai  lėšų  tam gynėjui  atsilyginti,   turi  gauti  pagalbą  nemokamai,  kai  to 

reikalauja teisingumo interesai; 

d) kad jis galėtų apklausti kaltinimo liudytojus arba turėtų teisę, kad  tie liudytojai  būtų 

apklausti,  ir turėtų teisę, kad gynybos  liudytojai  būtų iškviesti  ir  apklausti tomis pat 

sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams; 

e) kad jis galėtų nemokamai naudotis vertėjo pagalba, jeigu jis nesupranta ar nekalba teismo 

procese vartojama kalba. 

Bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams 

įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos 

įstatymai ir teismo nuosprendis. Taikant bausmių vykdymo įstatymus, vadovaujamasi principu, kad visi 

nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, lyties, socialinės ar turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių 

pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kalbos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, 

seksualinės orientacijos, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų nenumatytų Lietuvos 

Respublikos įstatymuose aplinkybių. Vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo 

elgtis arba žeminti jo orumą. Su nuteistuoju, kurio laisvė apribota, net ir jo sutikimu draudžiami 

medicinos, biologiniai ir kitokie mokslo bandymai. Nuteistųjų teisinė padėtis, atsižvelgiant į jų elgesį 

bausmės atlikimo metu, nustatytų pareigų ir draudimų laikymąsi, požiūrį į darbą ir mokymąsi, reagavimą 

į psichologinį poveikį ir socialinės reabilitacijos priemones, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso 

kodekso ir šio Kodekso nustatyta tvarka gali būti švelninama arba griežtinama (Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdomo įstatymas). 

Jei yra galimybė dirbti, suimtieji gali dirbti tik jų rašytiniu prašymu ir šių suimtųjų 

ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, 

rašytiniu sutikimu. Taip pat yra organizuojamas socialinis darbas su suimtaisiais bei jų užimtumas. 

Pagrindinės užimtumo formos yra šios: 

1) socialinis ir teisinis švietimas; 
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2) suimtųjų socialinių ir dvasinių poreikių tenkinimas; 

3) pagalba sprendžiant suimtųjų problemas; 

4) kultūros, sporto ir kiti renginiai (Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas). 

Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienas asmuo, kurio laisvė yra apribota, turi tam tikras 

teises. Kiekvienas asmuo padaręs nusikaltimą, turi teisę į gynėją, kreiptis su peticijomis ir skundais, gauti 

medicininę pagalba, taip pat gauti teisinę pagalbą. Kiekvienas asmuo, kurio laisvė apribota, turi teises ir 

laisves, taip pat ir pareigas su apribojimais. Taip pat vykdant bausmes yra laikomasi principų, kad visi 

nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, lyties, socialinės ar turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių 

pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kalbos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, 

seksualinės orientacijos, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų nenumatytų Lietuvos 

Respublikos įstatymuose aplinkybių. 

 

Sulaikymo ir įkalinimo sąlygų užtikrinimo praktinis realizavimas 

Asmenų, kurių laisvė ribojama, apgyvendinimas 

 
Vienas iš pagrindinių reikalavimų, kurį valstybė turi įgyvendinti, tai yra užtikrinti saugią sveikatai 

gyvenamąją aplinką laisvės atėmimo vietose gyvenantiems asmenims. Dažnai kyla ginčai dėl saugios 

sveikatai gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, kurie yra ne tik susiję su patalpų ploto suteikimu, bet ir su 

kitais aspektais: kameros oro temperatūra, apšvietimu, vėdinimu, sanitarine įranga, tinkamu kameros 

apstatymu, higiena, pasivaikščiojimu lauke ir kita. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pastebėjęs, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas 

nėra konkrečiai konstatavęs, koks plotas konkrečiai turėtu būti skirtas kalinamajam pagal Europos 

žmogaus teisių konvenciją. Europos Žmogaus Teisių Teismas, vertindamas įkalinimo sąlygas, atsižvelgia 

į daugelį aplinkybių, tokių kaip galimybė nuošaliai pasinaudoti tualetu, turėti ventiliaciją, gauti natūralios 

šviesos, įkalinimo tam tikromis sąlygomis trukmę, fizines ir psichines įkalintojo savybes, kalinčio asmens 

amžių, lytį, sveikatos būklę ir kita (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. 

nutarimas). 

Minint asmenų, kurių laisvė ribojama saugaus apgyvendinimo sąlygas, reikia pažymėti, kad laisvės 

atėmimo įstaiga privalo užtikrinti, kad kilus būtinybei, kalinamasis asmuo galėtų susisiekti su 

pareigūnais. Administracinis teismas yra konstatavęs, kad Europos kalėjimų taisyklių 18.2. punkto c dalis 

rekomenduoja laisvės atėmimo vietoje įrengti aliarmo sistemą, kuri leistų kaliniams nedelsiant susisiekti 

su personalu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas). 

Gyvenamųjų patalpų plotas. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra suformuota 

doktrininė nuostata, kad kameros erdvės trūkumas yra labai reikšmingas faktorius sprendžiant, ar 

taikomos sulaikymo sąlygos yra „žeminančios“ Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio požiūriu 

(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 13 d. sprendimas). 

Pagal 2010 m. balandžio 30 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą, 

pataisos įstaigose vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas negali būti mažesnis 

kaip 3,1 kv. m – pataisos įstaigų bendrabučių tipo patalpose; 3,6 kv. m – pataisos įstaigų kamerų tipo 

patalpose; 4,1 kv. m – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų ir Pravieniškių gydymo 

ir pataisos namų gyvenamosiose patalpose; 5,1 kv. m – Laisvės atėmimo vietų ligoninės palatose.  

Iki 2010 m. balandžio 11 d. pataisos įstaigose vienam asmeniui tenkančio minimalaus gyvenamųjų 

patalpų ploto klausimą reglamentavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 

22 d. įsakymas, kur tuo metu galiojęs Higienos normos punktas, skelbė, kad pataisos darbų kolonijos 

bendrabučio gyvenamajame kambaryje vienam asmeniui turėjo tekti ne mažiau kaip 3 kv. m, kamerų tipo 

patalpose ne mažiau kaip 4 kv. m, o baudos izoliatoriuje ne mažiau kaip 5 kv. m ploto (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 461). 

Teisinis reguliavimas, kuris įsigaliojo 2010 m. gegužės 14 d., tardymo izoliatoriuose ir areštinėse 

vienam asmeniui tenkantis minimalus patalų plotas negali būti mažesnis kaip 3,6 kv. m ir 4,1 kv. m – 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose (Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos Teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V- 124). 

Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, galima pastebėti, kad teismas ne 

visada tinkamai atsižvelgė į apžvelgtus teisinio reguliavimo pažeidimus. Pavyzdžiui byloje Nr. A822-

1472/2013, kurioje teismas vertino ploto atitikimą pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 11.2 
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punktą, nors Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2010 m. balandžio 26d įsakymas Nr. 1R- 85 dar 

negaliojo  (Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis). 

Administracinėje byloje Nr. A438-1841/2013 teismas yra išaiškinęs jog tai, kad atitinkamu laiku 

nebuvo reglamentuota minimali gyvenamojo kameros ploto norma, nesudaro pagrindo nevertinti 

pareiškėjo kalinimo sąlygų tuo laikotarpiu (Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo 

2013 m. lapkričio 21 d. nutarimas). 

Taip pat remiantis teismų praktika paprastai yra aiškinamos nežmoniško arba žeminančio elgesio 

draudimas. Teismas yra pažymėjęs, kad Bausmių vykdymo kodekso 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas 

bausmės humanizmo principas, reiškia jog, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis, arba 

žeminti jo orumą. Taip pat teismas pažymėjo, kad aktualus yra Europos Žmogaus teisių konvencijos 3 

straipsnis, kuriame nurodyta, kad niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo 

orumą elgesį, arba būti taip baudžiamas (Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo 2013 

m. birželio 3 d. nutarimas). Iš teismų praktikos matyti, kad ypač mažas kalinimo metu asmeniui plotas 

gali būti laikomas savaiminiu pagrindu pripažinti Konvencijos 3 straipsnio pažeidimu. Administracinis 

teismas vienoje iš savo nagrinėtų bylų, įvertinęs nuteistųjų gyvenamosiose patalpose esančius baldus ir 

įrangą, nusprendė, kad asmenys beveik neturi laisvos vietos, kurioje galėtų judėti. Į tai atsižvelgus, 

konstatuota, kad tokia padėtis savaime reiškia Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimą 

(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas). 

Tačiau nežymūs teisės normų, reglamentuojančių kalinantiems asmenims skirto ploto dydį, 

pažeidimai, paprastai nesudaro pagrindo konstatuoti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio 

pažeidimų. Pavyzdžiui, teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad pareiškėjo kalinimo metu buvo nežymiai 

pažeista jo subjektinė teisė atlikti bausmę tinkamo ploto patalpose. Tačiau vien ši aplinkybė, teismo 

sprendimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas bausmę atliko žmogaus orumą žeminančiomis 

sąlygomis, t.y. pažeidžiančiomis Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimas). 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą pažymėjo, kad nuteistiesiems 

santykinai mažą patalpų plotą gali kompensuoti suteikta judėjimo laisvė. Teismas nustatė, kad: 

„Pravieniškių pataisos namai nėra kalėjimas ar kamerų tipo pataisos įstaiga. Šioje įstaigoje atliekantys 

bausmę nuteistieji režimo bei dienotvarkės reglamentuotą judėjimo laisvę bei galimybes užsiimti leistina 

veikla. Nuteistieji gyvena bendrabučio tipo gyvenamosiose patalpose, kurios susideda iš nerakinamų 

miegamųjų, skirtų atitinkamam nuteistųjų skaičiui. Jie turi judėjimo laisvę lokalinio sektoriaus teritorijoje 

ir būriui skirtose patalpose, gali sportuoti lauke ir patalpose, lankyti įvairius renginius, dirbti ir pan. 

Buvimas gyvenamojoje patalpoje yra privalomas tik pagal dienotvarkę skirtu miegui laiku“ (Lietuvos 

vyriausiojo teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarimas). 

Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje suformuluota nuostata, kad sprendžiant dėl 

Konvencijos 3 straipsnyje įtvirtinto nežmoniško arba žeminančio elgesio draudimo pažeidimo, be kita ko, 

svarbu atsižvelgti į asmenims laisvės atėmimo vietose suteiktą judėjimo laisvę. Viename iš savo 

sprendimų EŽTT nustatė, kad atsižvelgus į tai, kad nuteistieji pataisos namuose gali visą dieną laisvai 

judėti, sportuoti, eiti į darbą, biblioteką, valgyklą ir pan., o gyvenamosiose kambariuose turi būti tik 

nakties metu. Taip pat teismas turi įvertini, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta faktų, jog tiek 

bendrosios, tiek konkrečios pareiškėjo kalinimo sąlygos nesukėlė jam tokių kančių ar pažeminimo, kurie 

būtų nežmoniškas ar orumą žeminantis elgesys pagal Konvencijos 3 straipsnį (Europos Žmogaus Teisių 

Teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimas). 

Administracinis teismas, vertindamas pareiškėjui tenkantį asmeninės erdvės plotą, skirtą kameros 

baldams ir kitiems įrenginiams. Pavyzdžiui, teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad kameros plotas taip pat 

buvo apstatytas suimtųjų lovomis, jose įrengtais tualetais, kriaukle, pastatytas stalas, spintelės daiktams 

susidėti, padarė išvadą, jog iš tiesų suimtiesiems tenkantis plotas buvo itin mažas, suimtieji beveik 

neturėjo laisvos vietos, kurioje jie galėtu judėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. 

lapkričio 18 d .sprendimas). 

Aplinkybės, kurios yra glaudžiai susijusios su byloje nustatytu minimalaus gyvenamojo ploto 

normos vienam asmeniui pažeidimu, dažniausiai yra vertinamos kaip minėto pažeidimo dalis. Vienas iš 

tokių pavyzdžių galėtu būti administracinio teismo sprendimas, jo nagrinėtoje byloje, kurioje pareiškėjas 

teigė, kad gyvenant kameroje šešiems asmenims, tekdavo, valgyti atšalusį maistą, nes prie stalo 

neužtekdavo vietos visiems esamiems asmenims. Teisėjai šioje situacijoje padarė išvadą, kad ši situacija 

yra glaudžiai susijusi su byloje nustatytu minimalaus gyvenamojo ploto normos vienam asmeniui 

pažeidimu ir vertintos, kaip šio pažeidimo dalis (Lietuvos vyriausiojo teismo 2013 m. gegužės 16 d. 

sprendimas). 
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Taip pat teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad prastas miegas esant mažam plotui kameroje 

tiesiogiai sietinas su kamerų ploto dydžiu, taigi neturtinės žalos dėl miego sutrikimo atlyginimo klausimas 

spręstinas kartu su neturtinės žalos atlyginimu dėl kameros ploto (Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo 2013 m. liepos 5 d. nutarimas). 

Nuteistųjų aprūpinimas baldais, įranga ir kitais daiktais. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir 

laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos 

gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas (Bausmių 

vykdymo kodeksas). 

Suėmimo vykdymo įstatymo 44 straipsnis yra analogiškas prieš tai minėtam teisiniam 

reguliavimui. Jame skelbiama: „Suimtiesiems užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, 

atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas“. 

Platesnes ir detalesnes taisykles, susijusias su kalinamų asmenų buitiniu aprūpinimu, nustato 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1R- 139 patvirtintos arešto, 

terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų 

ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo 

normos. Taip pat šis teisės aktas nustato laisvės atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kietuoju 

inventoriumi normas. Gyvenamoje patalpoje turi būti lova, spintelė, stalas, taburetė arba stalo ilgio 

suoliukas bei kiti būtini baldai ir inventorius. 

Administracinis teismas yra pažymėjęs, kad bendrąsias asmens kalinimo sąlygas gali pabloginti 

tinkamos miegui vietos neįrengimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 25 d. 

nutarimas). 

Asmenims, atliekantiems bausmę, nėra draudžiama naudotis asmeniniais daiktais, tačiau jų kiekis ir 

svoris yra ribotas. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 57 punkte yra įtvirtinta, kad leidžiamų turėti 

būtinų daiktų svoris negali viršyti 30 kg. Teismas yra pastebėjęs, kad į visų turimų daiktų sąvoką įeina ir 

suimtųjų su savimi turimi maisto produktai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 

12 d. nutarimas). 

Taip pat administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad daiktai ir reikmenys, kurie viršija 

nustatytą nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų bendrąją masę, yra paimami. Šis ribojimas nustatytas 

siekiant palaikyti tvarką nuteistųjų gyvenamoje patalpoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

2013m. kovo 14 d. nutarimas).  

Kalinimo patalpos temperatūra. Norint užtikrinti asmenų, atliekančių bausmę, kalinimo sąlygas, 

laisvės atėmimo įstaigoms būtina pasirūpinti tinkama kameros temperatūra, pakankama šiluma žiemos 

metu ir tinkama temperatūra vasaros metu, kameros vėdinimu. Šios normos yra įtvirtintos Higienos 

normų HN 76: 2010 26 punkte. Jame nurodyta, kad vasaros laiku (šiltuoju metų laiku) oro temperatūra 

turi būti 18-28 laipsnių šilumos, o šaltuoju – 18-22 laipsniai. Taip pat Higienos normų 56 punkte yra 

įtvirtina, kad ant sienų ir lubų neturi būti pelėsių, o pagal 62 punktą, kad atsakingos institucijos pagal 

poreikį turi atlikti laisvės atėmimo vietų patalpų paprastąjį remontą.  

Nagrinėjant administracinių teismų praktiką, susijusią su žema temperatūra ar palėsiu, galima 

pastebėti, kad tai sudaro pagrindą atlyginti laisvės atėmimo vietose kalinčiam asmeniui kilusią neturtinę 

žalą. Vienoje iš nagrinėtų bylų, administracinis teismas konstatavo, kad pareiškėjui pareiškus, kad 

kameroje buvo žemesnė oro temperatūra už leistiną, bei buvęs pelėsis – neigiamai atsiliepė jo sveikatai. 

Pareiškėjo susirgimas – galvos ir gerklės skausmas bei paskirtas ambulatorinis gydymas yra žala, 

atsiradusi dėl netinkamų kalinimo sąlygų ir už kurią privalo atlyginti valstybė (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutarimas). 

Kalinimo patalpos apšvietimas ir ventiliacija. Higienos normos HN 76: 2010 24 punkte 

nurodyta, kad laisvės atėmimo įstaigų gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus 

patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Higienos normų HN 76: 

2010 22 ir 23 punktuose įtvirtinta, kad gyvenamosiose patalpose turi būti skaidraus stiklo langai. 

Natūralaus apšvietimo koeficientas turi būti 0,5 proc. Mažiausia gyvenamųjų patalpų dirbtinė apšvieta 

turi būti 200 lx. Dirbtinė apšvieta gyvenamosiose patalpose turi būti ne mažesnė kaip 10 lx ir ne didesnė 

kaip 20 lx. Laisvės vietų apšvietimas, galimybė gauti natūralios šviesos ir oro yra svarbūs teisės į sveiką 

ir saugią gyvenamąją aplinką įgyvendinimo aspektai.  

Higienos normų, susijusių su tinkamu kalinimo patalpos vėdinimu ir apšvietimu, pažeidimai gali 

būti veiksniai prisidedantys prie kalinimo sąlygų bloginimu. Administracinių teismų praktikoje taip ne 

kartą yra konstatavęs teismas. Puikus pavyzdys yra viena iš administracinio teismo nagrinėtų bylų, 

kurioje pareiškėjas skundėsi, kad praleidęs policijos komisariate, jis patyrė nepatogumus, kadangi jam 24 

val. per parą teko praleisti kameroje, kurioje nebuvo sanitarinių mazgų, natūralaus apšvietimo ir 
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ventiliacijos, taip pat pareiškėjui teko miegoti ant gulto. Teisėjų kolegija, įvertinusi šią situaciją, 

konstatavo, kad nustatytų pažeidimų intensyvumas neabejotinai viršijo neišvengiamai kalinimui būdingus 

nepatogumus. Teisėjų kolegija nusprendė, kad nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą nagrinėjamoje 

byloje konstatuoti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutarimas). 

Maitinimas.  Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pažymėjęs, kad būtinybė užtikrinti tinkamą 

nuteistųjų ir suimtųjų maitinimą reiškia ne tik vidutinės fiziologinės energetinės normos užtikrinimą, bet 

ir tinkamų pavalgyti sąlygų sudarymą. Teismas atkreipė dėmesį į aplinkybę, kai maistas teikiamas į 

kamerą, vertina neigiamai, taip pat kaip vieną iš visumos teisiškai reikšmingų faktorių, į kurį atsižvelgtina 

sprendžiant, ar nebuvo pažeistas Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnis (Europos Žmogaus 

Teisių Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimas). 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad laisvės atėmimo įstaigos privalo 

bendradarbiauti, kad užtikrintų tinkamą maitinimą iš vienos įstaigos į kitą perkeliamiems asmenims. 

Teismas pabrėžė, kad valstybės institucijos, kurių žinioje yra nuteistas laivės atėmimo ar arešto bausme 

arba suimtas asmuo, privalo tinkamai keistis informacija ir siekti, kad asmuo, kuris į areštinę arba laisvės 

atėmimo vietą atvyksta po maitinimo laiko, praėjus pakankamam laikotarpiui nuo paskutinio maitinimo ir 

pageidauja gauti maisto, nesant galimybės pamaitinti jų karštu maistu, turėtų teisę į sausą maisto davinį. 

Taip pat teismas pabrėžė, kad teisės aktų nepakankamumas, netobulumas ar pareigūnų veiksmų 

nesuderinamumas negali būti teisėta ar pagrįsta kliūtis užtikrinti asmens maitinimą ir tuo pačiu jo teises į 

tinkamas bausmės atlikimo ar kardomosios priemonės vykdymo sąlygas (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutarimas). 

Administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra nustatęs, kad gyvenimas suėmimą vykdančiose 

įstaigose asmenims nesuteikia nuosavybės teisių į suėmimą vykdančių įstaigų tiekiamą maistą ar jo 

ekvivalentą pinigais. Siekiant užtikrinti suėmimą vykdančiose įstaigose esančių asmenų teisę į sveikatą, 

jiems tiekiamas nemokamas maistas, tačiau atsisakę jį valgyti asmenys neįgyja nuosavybės teisių į šį 

maistą ar maisto piniginę vertę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 9 d. 

nutarimas). 

Taip pat reiktų paminėti, kad nuteistųjų badavimas nėra draudžiama veikla ir už ją laisvės atėmimo 

vietose laikomiems asmenims negali būti skiriamos nuobaudos. Asmens badavimas, kaip socialinis 

reiškinys, negali būti atsiejamas nuo paties badaujančio asmens, o tai reiškia, kad badavimas yra 

konkretaus asmens saviraiškos, reaguojant į tam tikrą, jo manymu, socialiai reikšmingą situaciją, forma 

(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimas). 

Laivės atėmimo vietose laikomiems asmenims paskelbus bado akciją, šių įstaigų pareigūnai neturi 

teisės paimti nuteistųjų asmeninius maisto produktus. Bausmių vykdymo kodeksas ir Pataisos įstaigų 

vidaus tvarkos taisyklės nenumato draudimo asmenims paskelbus bado akciją turėti su savimi maisto 

produktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimas). 

Higiena. Tinkamos higienos laisvės atėmimo vietose užtikrinimas yra viena iš Europos žmogaus 

teisių konvencijos 3 straipsnio nuostatų laikymosi sąlygų. Sveiką gyvenamąją aplinką taip pat užtikrina 

higienos reikalavimų laikymasis. Tokie aspektai, kaip aprūpinimas higienos priemonėmis, tinkamų sąlygų 

nusiprausti, skalbti kalinamųjų rūbus bei patalynę sudarymas, nors ir negali pagrįsti „žeminančio orumą“ 

elgesio buvimo, tačiau jie papildo pagrindinį ypatingo perpildymo – faktorių, siekiant įrodyti, kad 

ginčytinos kalinimo sąlygos viršijo leistinas ribas pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį 

(Europos Žmogaus Teisių Teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutarimas). 

„Laisvės atėmimo įstaigų kameros ar kitos patalpos, kuriose apgyvendinami nuteistieji ar suimtieji, 

privalo būti švarios. Švaros ir tvarkos palaikymu kamerose rūpinasi patys jose laikomi asmenys, o laisvės 

atėmimo įstaigos administracija suteikia reikalingą materialinį buitinį aprūpinimą (valymo priemonių), 

prižiūri, kad nuolat būtų teikiamos deratizacijos ir dezinsekcijos paslaugos“ (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. nutarimas). 

Administracinių teismų praktikoje pastebima, kad reikalavimų, susijusių su sanitariniais įrenginiais, 

nesilaikymas gali būti vienas iš veiksnių, nulemiančių Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio, 

draudžiančio asmenį laikyti žeminančiomis žmogaus orumą sąlygomis, pažeidimus (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas). 

Privatumo, naudojantis sanitariniais įrenginiais, neužtikrinimas taip pat yra viena iš aplinkybių, 

lemiančių Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimas (Europos Žmogaus Teisių Teismo 

2008 m. lapkričio 18 d sprendimas).  
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Taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismas akcentuoja, kad asmuo, turi teisę į privatumą ne tik nuo 

kalinamų asmenų, bet ir nuo pareigūnų (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gegužės 10 d. 

sprendimas). 

Reikėtų apžvelgti ir laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims taikomų reikalavimų, susijusių 

su tvarkinga išvaizda, taikymo klausimus. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti administracinio teismo 

nagrinėta byla, kurioje teismas pripažino, kad nuteistojo šukuosenos tvarkingumą lemia ne plaukų ilgis. 

Byloje pareiškėjas ginčijo nuobaudą už tai, kad rytinio patikrinimo metu rikiuotėje jis stovėjo 

neapsikirpęs ir nevykdė kolonijos pareigūnų reikalavimo trumpai nusikirpti plaukus. Jo šukuosena buvo 

tvarkinga, plaukai nekrito ant akių ar ausų, todėl jis jų nesikirpo. Teismas konstatavo, kad šukuosenos 

tvarkingumą lemia ne plaukų ilgis. Atsakovas neįrodė, kad pareiškėjo šukuosena buvo netvarkinga, 

neatitiko higienos reikalavimų, ar galėjo turėti įtakos sveikatai. Todėl pareigūnai negalėjo reikalauti, kad 

pareiškėjas nusikirptų plaukus, o šiam reikalavimo neįvykdžius – skirti nuobaudą. Atsakovo argumentai 

dėl visuomenės interesų apsaugos (nuteistajam pakeitus išvaizdą, tačiau nepakeitus jo identifikavimo 

dokumentų ir nuteistajam pabėgus iš įkalinimo įstaigos, pasunkėtų jo paieška) atmesti kaip nepagrįsti 

(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 25 d. nutarimas). 

Apibendrinant galima teigti, kad valstybė turi užtikrinti saugią ir sveiką aplinką suimtiesiems 

asmenims. Kiekvienam sulaikytam asmeniui turi būti užtikrintas tinkamas kameros plotas, kameros oro 

temperatūra, apšvietimu, vėdinimu, sanitarine įranga, tinkamu kameros apstatymu, higiena, 

pasivaikščiojimu lauke ir kita. Apžvelgiant teismų praktiką, galima pastebėti, kad teismas, vertindamas 

įkalinimo sąlygas, atsižvelgia į daugelį aplinkybių, tokių kaip galimybė nuošaliai pasinaudoti tualetu, 

turėti ventiliaciją, gauti natūralios šviesos, įkalinimo tam tikromis sąlygomis trukmę, fizines ir psichines 

įkalintojo savybes, kalinčio asmens amžių, lytį, sveikatos būklę ir kita. 

 

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų paskirstymas ir perkėlimas 

 
Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų paskirstymas. Į konkrečią pataisos įstaigą, nustatytą 

Kalėjimų departamento, nuteistąjį siunčia kardomojo kalinimo vietos administracija, atsižvelgdama į 

nuteistojo asmenybės pavojingumą, visuomenės saugumą, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą 

ir pobūdį, nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, turimą specialybę ir požiūri 

(Bausmių vykdymo kodeksas, 65 str.). 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taikydamas Bausmių vykdymo kodekso 65 straipsnį, 

nurodė, kad kardomojo kalinimo vietos administracijos teisė paskirti nuteistąjį asmenį į konkrečią 

pataisos įstaigą yra siejama tik su tokiu įsiteisėjusiu nuosprendžiu, kuriuo laisvės atėmimo bausmė 

paskirta pirmą kartą. Tai reiškia, kad pradėjęs atlikti laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis įgyja Bausmių 

vykdymo kodekso 69 straipsnio 1 dalyje nustatytą garantiją, kad visą laivės atėmimo bausmę jis atliks 

vienoje pataisos įstaigoje. Išimtys iš šios garantinio pobūdžio nuostatos yra nurodytos Bausmių vykdymo 

kodekso 69 straipsnio 2 dalyje ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 72 punkte. Šiuo aspektu 

pažymėta, kad šių išimčių taikymas yra konkrečios pataisos įstaigos, o ne kardomojo kalinimo vietos 

administracijos kompetencija  (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. 

nutarimas). 

Kai jau yra nustatyta konkreti laisvės atėmimo vieta, tada yra sprendžiamas klausimas dėl jo 

priskyrimo atitinkamai nuteistųjų grupei toje pačioje laisvės atlikimo vietoje. Nuteistieji skirstomi pagal 

nustatytus kriterijus, siekiant atskirti nuteistuosius, kurie dėl padarytų nusikaltimų pobūdžio ar asmeninių 

savybių gali daryti neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems; palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, 

padėti užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir jų saugumą; bei padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi pataisos 

įstaigų saugumo ir valdymo reikalavimų. Spendžiant dėl nuteistųjų paskirstymo tuose pačiuose pataisos 

namuose į grupes (paprastoji, lengvoji, drausmės), būrius, skyrius bei konkrečias gyvenamąsias patalpas, 

turi būti atsižvelgiama į Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 3 dalyje ir, esant galimybėms, 

įvertinami papildomi izoliavimo kriterijai, numatyti Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 4 dalyje 

(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. nutarimas). 

Nagrinėjant teismų praktiką, matyti, kad administracinis teismas ne kartą pažymėjo, kad Bausmių 

vykdymo kodeksas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai nenumato, kad nuteistųjų paskirstymas 

pataisos įstaigoje į būrius ar konkrečias gyvenamąsias patalpas gali vykti pagal jų pasirinkimą, nes tai gali 

prieštarauti Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintiems pataisos įstaigų režimo tikslams (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. nutarimas).  

Suėmimo vykdymo 10 straipsnyje įtvirtina nuostata, kad asmenys, ankščiau neatlikę su laisvės 

atėmimu susijusios bausmės, laikomi atskirai nuo suimtųjų ir nuteistųjų ankščiau atlikusių bausmes. 
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Vienoje iš negrinėtų bylų, administracinis teismas, nustatęs, kad pareiškėjas, ankščiau neatlikęs laisvės 

atėmimo bausmės, buvo apgyvendintas su nuteistaisiais kurie ankščiau jau buvo atlikę bausmes, ir tai jam 

sukėlė dvasinių išgyvenimų, sukrėtimų, kurie turi būti teisingai kompensuojami (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutarimas). 

Administracinių teismų praktikoje matyti, kad teismas laikosi nuomonės, jog atsakovo padarytas 

pažeidimas, susijęs su nuteistųjų ir suimtųjų asmenų grupavimu, paprastai negali būti pateisinamas paties 

suimtojo ar nuteistojo asmens elgesiu ta prasme, kad asmuo, atvykdamas į laisvės atėmimo vietą, privalo 

deklaruoti savo priklausomumą tam tikrai izoliuotai nuo kitų asmenų laikomai grupei (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimas).  

Bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad nuteistųjų atskiro arba 

izoliuoto laikymo pataisos įstaigoje tikslas yra padėti užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir saugumą. Taigi, 

laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų suskirstymas yra svarbus ne tik siekiant užkirsti kelią neigiamai 

įtakai, kurią tam tikri kalinami asmenys gali turėti kitiems nuteistiesiems, bet ir užtikrinti jų priežiūrą ir 

saugumą. Šis tikslas yra įgyvendinamas laisvės atėmimo vietos administracijai sudarant nuteistųjų 

linkusių pabėgti ir nuteistųjų linkusių užpulti įskaitas. Spęsdamas nuteistųjų įrašymo į šias įskaitas 

pagrįstumo klausimus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad vertindama 

pateiktą informaciją, laisvės atėmimo įstaigos administracija yra saistoma protingumo ir proporcingumo 

kriterijų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutarimas). 

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų etapavimas ir perkėlimas. Nagrinėjant teismų praktiką 

matyti, kad joje yra akcentuojama, kad pristatant nuteistuosius ar suimtuosius į įstaigą ar perkeliant juos 

kitur, turi būti užtikrinamos tokios transportavimo sąlygos, kurios nepažeidžia žmogiškojo orumo, o 

pareigūnų taikomos priemonės privalo būti proporcingos. 2011 m. spalio 20 d. sprendime, administracinis 

teismas konstatavo, kad tais atvejais, kai nuteistojo etapavimas ir laikymas kardomojo kalinimo vietose 

turi teisinį pagrindą, pats laikymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų laikomasi proporcingumo 

principo. Šiuo aspektu pažymėta, kad dėl objektyvių priežasčių nuteistieji gali būti pervežami  etapavimo 

pagrindu ir tam tikrą laiką laikomi kardomojo kalinimo vietose prieš ir po teismo posėdžių.  

Dar vienoje negrinėtoje byloje administracinis teismas sprendė, ar konvojavimo priemonė – 

antrankių uždėjimas už nugaros – yra proporcinga siekiamiems tikslams. Teismas pažymėjo, kad pagal 

savo pobūdį, ši speciali asmens konvojavimo priemonė yra laikina. Jos taikymo paskirtis ir tikslas yra 

užtikrinti konvojuojamo asmens pristatymą į tam tikrą vietą, esant sąlygoms, kai konvojuojama asmens 

fizinis kontaktas su kitais, tuo pačiu ir pašaliniais, asmenimis yra lengvai pasiekiamas ir dėl to gali sukelti 

neigiamas pasekmes tiek pačiam konvojuojam asmeniui, tiek ir kitiems asmenims. Šiuo aspektu, tokios 

priemonės taikymas yra pateisinamas tam tikrų neigiamų ir visuotinai pavojingų reiškinių prevencijos 

požiūriu. Išvardinti aptariamos konvojavimo priemonės aspektai, teisėjų kolegijos manymu, buvo 

pakankami daryti išvadą, kad tokia priemonė yra adekvati ir proporcinga jos taikymo tikslams ir negali 

būti traktuojama kaip niekuo nepamatuotas konvojuojamo asmens teisių ir laisvių suvaržymas ( Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 11 d. nutarimas). 

Apibendrinant galima teigti, kad asmuo, kuris padarė nusikaltimą yra siunčiamas į pataisos įstaiga, 

atsižvelgiant į nuteistojo asmenybės pavojingumą, visuomenės saugumą, padarytos nusikalstamos veikos 

pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, turimą specialybę 

ir požiūri. Taip pat nuteistieji skirstomi pagal nustatytus kriterijus siekiant atskirti nuteistuosius, kurie dėl 

padarytų nusikaltimų pobūdžio ar asmeninių savybių gali daryti neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems; 

palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, padėti užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir jų saugumą; bei padėti 

užtikrinti, kad būtų laikomasi pataisos įstaigų saugumo ir valdymo reikalavimų. Išnagrinėjus teismų 

praktiką dėl suimtųjų (nuteistųjų ) perkėlimo ir etapavimo, galima teigti, kad labai svarbu yra užtikrinti 

transportavimo sąlygas, kurios nepažeistų žmogiškojo orumo. 

 

Išvados 

 
1. Riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu, 

ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves 

ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus, ribojimais nėra 

paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė, laikomasi konstitucinio proporcingumo 

principo. Asmens laisvė gali būti apribota, kai jis yra užkluptas darant nusikalstamą veiką ar tuoj 

po to kai ją padarė, taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu, tais atvejais, kai 

yra pagrindas ir sąlygos asmeniui skirti suėmimą.  
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2. Suėmimas yra pati griežčiausia Lietuvos teisinėje sistemoje taikoma kardomoji priemonė, 

reiškianti įtariamojo arba kaltinamojo laisvės suvaržymą, prilygstantį laisvės atėmimo bausmei. 

Tarp kitų asmens laisvę varžančių kardomųjų priemonių suėmimas yra ultima ratio, todėl siekiant 

užtikrinti asmens teisę į laisvę, suėmimas turėtų būti skiriamas išimtiniais atvejais, kai švelnesnės 

kardomosios priemonės yra netinkamos tiems patiems rezultatams pasiekti. 

3. Vienas iš pagrindinių reikalavimų, kurį valstybė turi įgyvendinti, tai yra užtikrinti saugią 

sveikatai gyvenamąją aplinką laisvės atėmimo vietose gyvenantiems asmenims. Dažnai kyla 

ginčai dėl saugios sveikatai gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, kurie yra ne tik susiję su patalpų 

ploto suteikimu, bet ir su kitais aspektais: kameros oro temperatūra, apšvietimu, vėdinimu, 

sanitarine įranga, tinkamu kameros apstatymu, higiena, pasivaikščiojimų lauke ir kita. Arešto, 

terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems 

nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios 

Lietuvos Respublikos higienos normas. Norint užtikrinti, asmenų, atliekančių bausmę, kalinimo 

sąlygas, laisvės atėmimo įstaigoms būtina pasirūpinti tinkama kameros temperatūra, pakankama 

šiluma žiemos metu ir tinkama temperatūra vasaros metu, kameros vėdinimu. Pareiga atskirti 

nerūkančius nuteistuosius atskirti nuo rūkančių, taip pat labai svarbus reikalavimas užtikrinantis 

saugią sveikatai gyvenamąja aplinką.  

 

Rekomendacijos 

 
Suimtiesiems (nuteistiesiems) kalinimo laikotarpiu, turėtų būti skiriami specialistai, kurie kelias 

valandas per savaitę bendrautų su suimtaisiais (nuteistaisiais). Specialistai padėtų suimtiesiems išmokti 

bendrauti, suteiktų pagalbą norint susirasi darbą išėjus į laisvę. Šie specialistai padėtų suimtiesiems 

(nuteistiesiems) integruotis į visuomenę. 
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PERSONAL RIGHT TO PROPER CONDITIONS OF DETENTION AND IMPRISONMENT 

 

Summary. No restrictions other than those provided by law can be imposed on individuals realizing their 

rights and using their freedoms, in order to guarantee a proper acknowledgement and respect concerning rights and 

freedoms of other individuals, and seeking to fulfill fair requirements of morality, public order and overall wellbeing 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435573
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in a democratic society. However, an individual who committed a criminal activity is not completely entitled to a 

private life, and thus his rights and freedoms may be restricted during investigation of his criminal activity pursuant 

to legal procedures.  

Keywords: human right; proper conditions of detention and imprisonment.  
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ATRANKOS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 
 

Dovilė Petrauskienė 

Mokslinis vadovas lekt. Virgilijus Januška 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje nagrinėjama esamas atrankos į valstybės tarnybą teisinis reglamentavimas – 

įvardintos esminės problemos bei galimos tobulinimo kryptis. Empirinis tyrimas atskleidė, kad priimant asmenis į 

valstybės tarnautojo pareigas Lietuvoje susiduriama su eile įvairiausių problemų. Nemaža dalis jų jau įsisenėjusios ir 

yra nuolat minimos analizuojant valstybės tarnautojų atranką. Neskaidri valstybės tarnautojų atrankos sistema, kuri 

leidžia piktnaudžiauti teise į valstybės tarnautojo pareigas priimant ne geriausią pretendentą, per daug formalizuota 

tvarka, ilgi valstybės tarnautojų atrankos terminai, nepakankama atrankos komisijos narių kompetencija ir 

gebėjimai, tai pagrindinės atrankos į valstybės tarnybą tvarkos reglamentavimo problemos. Siekiant objektyvesnės 

atrankos į valstybės tarnybą svarbu, kad komisijos sudėtyje dalyvautų keli komisijos nariai iš šalies. Būtent įvairove 

ir kviestiniais nariais pasižyminčios komisijos demonstruoja darbdaviams, visuomenei ir patiems kandidatams, kad 

atrankos procesas remiasi lygių galimybių principu, yra atviras ir nuoseklus ir skaidrus.  

Pagrindinės sąvokos: valstybės tarnyba, atranka į valstybės tarnybą.    

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas. Šio straipsnio aktualumą pagrindžia siekis išryškinti atrankos į valstybės 

tarnybą proceso problemines sritis ir numatyti priemones, pagerinsiančias esamą padėtį. Straipsnio 

aktualumą atspindi pagrindiniai atrankos į valstybės tarnybą šaltiniai: Konstitucinio Teismo 

jurisprudencija, teisės aktai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir kitų teismų praktika. Atrankos 

į valstybės tarnybą problemas ir tobulinimo galimybes savo moksliniuose darbuose nagrinėjo: S. Pivoras, 

R. Civinskas, L. Paškevičienė (2011). K. Masiulio ir A. Krupavičiaus knygoje „Valstybės tarnyba 

Lietuvoje: praeitis ir dabartis“ (2007) yra surinkta skirtingų autorių darbai apie valstybės tarnybą. 

Valstybės tarnautojų atranka yra analizuojama autorių: R. Tumėnės, I. Žukauskaitės, Ž. Židonio leidinyje 

„Naujoji valstybės tarnautojų atranka: pirmieji rezultatai ir įžvalgos“ (2014). Taip pat yra valstybės 

tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija, parengta skirtingų autorių: S. Stankevičienės, I. Vijeikienės, 

D. Vijeikio ir kt. (2013).  

Tyrimo problema. Problemą apsprendžia tai, kad dabartiniu metu funkcionuojanti atranka į 

valstybės tarnybą Lietuvoje dar nėra kokybiška ir turi būti tobulinama. Pastaraisiais metais Lietuvos 

atrankos į valstybės tarnybą sistema yra kritikuojama dėl konkurse dalyvaujančių kandidatų subjektyvaus 

vertinimo, taip pat dėl nepakankamo kandidatų įgūdžių vertinimo, konkurso organizavimo netobulumo 

atrankos į valstybės tarnybą procese bei  konkurso komisijos narių kompetencijos nepakankamumo. 

Tyrimo tikslas – išnagrinėti esamą atrankos į valstybės tarnybą teisinį reglamentavimą – 

įvardinti esmines problemas bei galimas tobulinimo kryptis. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti atrankos į valstybės tarnybą teisinio reglamentavimo kaitą. 

2. Atskleisti konkursų organizavimo teisinį reguliavimą Lietuvoje ir užsienio valstybėse. 

3. Atlikti ginčų, kylančių dėl priėmimo į valstybės tarnybą, analizę. 

Straipsnyje taikomi tyrimo metodai, kurių pagrindu atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė ir 

sisteminimas, informacijos paieška internete, statistinių duomenų analizė ir sisteminimas, faktinių 

duomenų lyginamoji analizė, loginė rezultatų analizė, dokumentų analizė.  

 

Atrankos į valstybės tarnybą teoriniai aspektai 

Teisinio reglamentavimo kaitos ypatumai atrankoje į valstybės tarnybą 

 
Valstybės tarnybos sistema įstatyme buvo konstruojama taip, kad institucijų kūrimas atitiktų to 

laikmečio Lietuvos raidos etapą ir perimtų geriausią kitų šalių valstybės tarnybų patirtį, užtikrinančią jos 

veiklos efektyvumą ir įstatymų veiksmingumą bei didintų visuomenės pasitikėjimą sukurtomis valstybės 

valdymo viešosiomis institucijomis. 

Jau 2006 metais aukščiausiose Lietuvos valstybės institucijose buvo diskutuojama galimybė 

atrankos į valstybės tarnybą funkciją perduoti vienos institucijos kompetencijai. Siūlymas kurti naują 
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valstybės tarnautojo atrankos sistemos modelį – iš dalies centralizuotą atrankos sistemą, nes tuo metu, 

atrankos į valstybės tarnybos postus atliko daug valstybės institucijų, skelbiančių konkursus. Buvo būtina 

sukurti tokią atrankos į valstybės tarnybos sistemą, kuri tenkintų visos visuomenės poreikius, ši sistema 

turėjo rodyti pavyzdį kitoms Europos šalims, kaip sprendžiamos valstybės tarnybos problemos ir 

užtikrinamas atrankos skaidrumas. Belgijos ekspertai ir Lietuvos mokslininkai teigiamai vertino tokių 

pokyčių perspektyvas. Jie manė, kad atrankos sistemos sukūrimas padėtų užtikrinti valstybės tarnautojų 

atrankos skaidrumą, objektyvumą ir kokybę (Grigalaitienė, 2011, p. 51). 

Naujoji valstybės tarnautojų atrankos sistema (2013) buvo įdiegta atsižvelgiant į kitose šalyse 

pasiteisinusią atrankos praktiką, technologines naujoves, modernius atrankos metodus. Centralizuotos 

atrankos modelis taikomas Belgijoje, Airijoje, taip pat Europos Sąjungos institucijose, iš dalies 

centralizuotas – Austrijoje, Prancūzijoje, Maltoje, Rumunijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje, 

Olandijoje (Tumėnė ir kt., 2014, p. 605). 

Nuo 2013 m. birželio 1 d. atranka į valstybės tarnybą tapo iš dalies centralizuota, susidedanti iš 

2 etapų: 

1. pirmajame etape atranka vyksta centralizuotai Valstybės tarnybos departamente (pretendentų 

bendrųjų gebėjimų testavimas ir pretenduojantiems į vadovaujamąsias pareigas – vadovavimo 

gebėjimų testavimas); 

2. antrajame etape – konkrečioje įstaigoje (pokalbis ir (ar) praktinė užduotis). 

Įsigaliojus naujajai valstybės tarnybos atrankai, norintiems įsidarbinti valstybės tarnyboje, 

privaloma pasitikrinti bendruosius gebėjimus, t. y. išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą. Bendrųjų gebėjimų 

testas susideda iš dviejų dalių: bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų (Valstybės tarnybos 

departamentas, 2013). Testo turinio pasikeitimas yra vienas didžiausių pokyčių naujojoje atrankos 

sistemoje.  

Daugelyje Europos Sąjungos šalių, pvz., Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, 

Suomijoje, tarnautojų atrankoje naudojami bendrųjų gebėjimų testai. Portugalijoje, Belgijoje, Rumunijoje 

testais yra vertinamos pretendentų į valstybės tarnybą kompetencijos. Airijoje, Danijoje ir Austrijoje 

asmenys, norintys tapti valstybės tarnautojais, pildo asmenybės testus, yra sudaromi jų profiliai ir pagal 

šiuos rezultatus pasirenkami geriausi kandidatai. Lietuvoje nuspręsta vertinti pretendentų bendruosius 

mąstymo gebėjimus, nes testu yra matuojamas pretendento gebėjimas mąstyti, rasti dėsningumus, spręsti 

užduotis, su kuriomis susiduriama pirmą kartą, atidžiai stebėti instrukcijas, rasti reikiamą informaciją. 

Bendrųjų gebėjimų testas yra viena iš efektyviausių darbo atlikimo prognozavimo priemonių. Asmenys, 

kurie gerai sprendžia bendrųjų gebėjimų testus, dažniausiai įgyja daugiau darbui reikalingos informacijos, 

priima geresnius sprendimus, sėkmingai sprendžia problemas, tinkamai reaguoja į naujas ir sudėtingas 

situacijas (Tumėnė, 2014, p. 603). 

Reikia akcentuoti, kad šiuo metu vadovų atranka vykdoma dviem etapais. Išlaikę bendrųjų 

gebėjimų testą, pretendentai atvyksta į Valstybės tarnybos departamente vykstantį vadovavimo gebėjimų 

patikrinimą. 1-2 val. trunkančio interviu su pretendentais metu Valstybės tarnybos departamento ekspertai 

visapusiškai įvertina būsimų vadovų stipriąsias ir silpnąsias puses, gebėjimą vadovauti ir būti lyderiu. O 

įstaigose vykstančio pokalbio metu galima daugiau dėmesio skirti pretendento žinioms ir patirčiai tam 

tikroje srityje, atitinkančiai organizacijos vertybėms ir kultūrai. Vadovavimo gebėjimų teigiamas 

įvertinimas galioja 3 metus, neigiamai (0 balų) įvertinus vadovavimo gebėjimus, pakartotinis vertinimas 

galimas po 6 mėnesių (Vyriausybės nutarimas Nr. 966 „Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas 

organizavimo tvarkos aprašas, 2002, aktuali redakcija 2013). 

Be bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų testų centralizuotai yra tikrinamas užsienio kalbų 

mokėjimas. Užsienio kalbos mokėjimas nustatomas A1–C2 lygiais pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti 

kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą. Nustačius pretendento anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo 

lygį, jam išduodama pažyma bei pretendentas įveda informaciją apie nustatytą užsienio kalbos lygį į savo 

profilį. Pažymėtina, kad jeigu asmuo Valstybės tarnybos departamentui pateiktoje anketoje nurodo 

aukštesnį anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį nei buvo nustatyta paskutinių eitų pareigų 

pareigybės aprašyme, tuomet jo anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį patvirtinančią pažymą 

reikės pateikti iki pokalbio įstaigoje pradžios įstaigai, kurioje siūlomos pareigos (Valstybės tarnybos 

departamentas, 2013). 

Apibendrinant galima teigti, kad Valstybės tarnybos departamentas, keisdamas atranką į 

valstybė tarnybą, siekė pritraukti geriausius įvairių sričių specialistus, įtvirtinti sistemą lankstesnę, 

efektyvesnę, skirtą kompetencijoms ir gebėjimams tikrinti bei padidinti visuomenės pasitikėjimą 

valstybės tarnautojų atrankos sistema. Bendrųjų gebėjimų tikrinimas taikomas siekiant, kad į antrąjį 
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valstybės tarnautojų atrankos etapą atvyktų asmenys, turintys svarbius darbui valstybės tarnyboje 

reikalingus gebėjimus. 

Iki naujos valstybės tarnautojų atrankos sistemos įdiegimo, pretendentai į įstaigą privalėjo 

pateikti prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius 

dokumentus; gyvenimo aprašymą; užpildytą pretendento anketą, kurią buvo galima užpildyti pačioje 

įstaigoje, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu. Šie dokumentai buvo registruojami 

pretendentų prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registravimo žurnale. Todėl svarbu paminėti dar vieną 

pokytį, kuris buvo skirtas pretendentams į valstybės tarnybą – tai sukurta Atrankų modulio savitarna. Ši 

Atrankų modulio sistema, tai viso proceso administravimo perkėlimas į elektroninę erdvę. Ja 

naudodamasis asmuo kandidatuoja į valstybės tarnybą. Lietuvos piliečiai, pretenduojantys dalyvauti 

konkurse į valstybės tarnybą, gali teikti dokumentus įstaigoms, registruotis laikyti bendrųjų gebėjimų 

testą ar pasitikrinti vadovavimo gebėjimus per internetines svetaines. Nuo tada, kai įdiegta nauja sistema: 

 prašymų dalyvauti konkurse teikimas ir tikslinimas galimas 24 valandas per parą, 7 dienas per 

savaitę iš bet kurio internetinę prieigą turinčio prietaiso; 

 yra galimybė registruotis online būdu laikyti bendrųjų gebėjimų bei anglų, vokiečių, prancūzų 

kalbų testus, atlikti vadovavimo gebėjimų patikrinimą; 

 testų ir vadovavimo gebėjimų patikrinimų rezultatų automatiškas susiejimas su pateiktais 

prašymais dalyvauti konkurse; 

 yra galimybė elektroniniame segtuve saugoti pretenduoti į valstybės tarnybą reikalingus 

dokumentus; 

 paruoštos pagrindinių dokumentų elektroninės formos; 

 pretendentai gali užsisakyti paskelbtų naujų konkursų/pakaitinių atrankų/testavimų prenumeratą 

(Tumėnė, ir kt., 2014, p. 607). 

Galima daryti išvadą, kad atrankos modulis suteikia galimybę piliečiams matyti savo testo 

rezultatus, o visos viešojo administravimo įstaigos naudojasi moduliu komunikacijai su pretendentu, t.y. 

gauna pretendentų dokumentus, gali paprašyti juos patikslinti, mato išlaikyto testo rezultatus, informuoja 

apie konkurso datą, laiką ir vietą. Valstybės tarnybos departamentui Atrankos modulis leidžia valdyti 

valstybės tarnautojų atrankos procesą, t.y. tiek skelbti bendrųjų gebėjimų testo laikymo datas, laikus ir 

vietas, tiek testuoti pretendentus visoje Lietuvoje, tiek užtikrinti atrankos kontrolę. Elektroninis konkursų 

administravimo sistemos įdiegimas leido supaprastinti atrankos procedūrą. Ši procedūra tapo greitesnė, 

nes visi duomenys kaupiami automatiškai, susitaupo pretendentų pašto išlaidos, pateiktų prašymų 

nereikia spausdinti, visi duomenys lengvai apdorojami ir analizuojami. Elektroninis prašymų 

administravimas sumažina darbo kaštus, taip yra sutaupomos lėšos. 

 

Konkursų į valstybės tarnybą organizavimas 

 

Priėmimo į valstybės tarnybą konkurso būdu procedūra yra griežtai reglamentuota keliuose 

teisės aktuose. Pagrindinė konkurso organizavimo tvarka yra reglamentuota Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintame nutarime (2002) „Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo 

tvarkos aprašas“. Šiame apraše priėmimas į pareigas apima: 

1) bendrųjų gebėjimų testo atlikimą; 

2) konkurso paskelbimą; 

3) dokumentų priėmimą konkursą organizuojančioje įstaigoje; 

4) vadovo pareigas siekiantiems užimti pretendentams – vadovavimo gebėjimų tikrinimas; 

5) konkurso komisijos sudarymą konkursą organizuojančioje įstaigoje; 

6) konkursą; 

7) valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės 

institucijos sprendimo dėl priėmimo į pareigas priėmimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 966).  

Konkursas prasideda nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos departamento 

interneto svetainėje. Kaip ir minėta, siekiant supaprastinti ir pagreitinti atrankos procedūras, šis veiksmas 

yra atliekamas tik elektroniniu būdu. Atrankos modulio savitarnos skiltyje pateiktos laisvos darbo vietos. 

Konkursai papildomai gali būti skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Dokumentus 

galima pateikti per 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento 

svetainėje dienos. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti elektroninį prašymą, prie kurio 

turi būti prisegtas gyvenimo aprašymas ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija 

(Valstybės tarnybos departamentas, 2014). 
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Konkursą organizuojanti įstaiga apie atitiktį ar neatitiktį Valstybės tarnybos įstatyme 

nustatytiems bendriesiems bei pareigybės parašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, asmenį 

jo prašyme nurodytu elektroniniu paštu ir per Atrankos modulio savitarną informuoja per 5 darbo dienas 

nuo asmens prašymo dalyvauti konkurse pateikimo dienos. Taip pat konkursą organizuojanti įstaiga, 

iškilus abejonių dėl asmens gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, per 5 darbo dienas nuo 

prašymo pateikimo gali paprašyti per jos nustatytą terminą papildomai pateikti pvz.: 

 asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; 

 dokumentą, patvirtinantį įgytą valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą valstybinės 

kalbos mokėjimo lygį, kai iš pateiktų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų negalima nustatyti 

valstybinės kalbos mokėjimo lygio; 

 užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją, jeigu nuo prašymo 

pateikimo dienos pasikeitė deklaracijos duomenys; 

 darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, į kurią paskelbtas konkursas, 

aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą); 

 kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti 

pretendento atitiktį pareigybės, į kurią paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiems 

reikalavimams (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 966).  

Asmeniui nepateikus prašomų dokumentų kopijų per konkursą organizuojančios įstaigos 

nustatytą terminą, laikoma, kad jis neatitinka bendrųjų ir/ar specialiųjų reikalavimų ir jam neleidžiama 

dalyvauti konkurse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 966).  

Kalbant apie konkurso būdu priimamus asmenis į valstybės tarnybą, yra pasisakęs Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis Teismas (2008) savo nutarime, kad: „ (...) egzaminuojant, tokia procedūra 

negali būti vien formalus dalykas. Egzaminas – nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir 

žodžiu, - turi  būti tikslingas, orientuotas į žinių ir gebėjimų, reikalingų kiekvienam valstybės tarnautojui, 

taip pat į konkrečių žinių ir gebėjimų, reikalingų valstybės tarnautojo pareigybės, į kurią asmuo 

pretenduoja, aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, patikrinimą ir įvertinimą. Pagal konkurse į 

tam tikras valstybės tarnautojo pareigas dalyvavusių pretendentų egzamino rezultatus nustatomas 

konkurso laimėtojas – asmuo, atliksiantis konkrečias valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme apibrėžtas 

funkcijas, todėl egzamino – nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, - klausimai 

(užduotys) pirmiausia turi būti siejami su būtent tomis pareigomis valstybės tarnyboje, į kurias 

pretenduojama (vyksta konkursas)“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2008 m. sausio 22 d. 

nutarimas). 

Po dokumentų priėmimo vykdomas konkursas. Konkursas turi įvykti ne anksčiau kaip po 23 

darbo dienų nuo paskutinio pretendento, pateikusio dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai, 

užsiregistravimo bendrųjų gebėjimų testui spręsti ar vadovavimo gebėjimams tikrinti, išskyrus atvejus, 

kai visi konkurse dalyvaujantys pretendentai yra pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąraše, o kai 

konkursas organizuojamas vadovaujamosioms valstybės tarnautojo pareigoms eiti – ir kai jų vadovavimo 

gebėjimai yra patikrinti Konkursų aprašo nustatyta tvarka. Tokiu atveju konkursas gali įvykti ne anksčiau 

nei po 5 darbo dienų nuo paskutinio pretendento, pateikusio dokumentus konkursą organizuojančiai 

įstaigai, informavimo apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams dienos. Konkursas turi 

įvykti ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto 

svetainėje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 966). 

Pretendentas gali dalyvauti konkurse,  jeigu prašymo dalyvauti konkurse pateikimo dieną arba 

konkurso dieną buvo išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir buvo patikrinti jo vadovavimo gebėjimai, jei 

konkursas organizuojamas į vadovaujančias pareigas, ir patikrintas užsienio kalbos mokėjimas Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, jei pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos 

mokėjimo reikalavimas (Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos departamentas, 2014). 

Konkursui vykdyti sudaroma konkurso komisija, ji sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių. 

Konkursui į vadovaujančias valstybės tarnautojo pareigas komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Į 

komisijos narių sąrašą turi būti įtraukti konkursą organizuojančios įstaigos personalo administravimo 

tarybos vadovas arba kitas valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, ir 

tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas. Komisijos nariu negali būti valstybės politikas, išskyrus 

atvejus, kai jis yra tiesioginis valstybės tarnautojo vadas. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, 

kurie yra pretendentų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, 

vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai ir jų artimi giminaičiai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas, 2002, Nr. 966). 
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Pretendentai, atvykę į konkursą, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra 

asmens kodas ir nuotrauka, ir dokumentą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimą, jeigu pareigybės, į 

kurią pretenduojama, aprašyme nustatytas anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimo reikalavimas ir 

šis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas konkursą organizuojančiai įstaigai. Konkursas pradedamas 

pretendentams praneštu laiku. Konkurse į valstybės tarnautojo pareigas naudojami du atrankos metodai – 

praktinės užduotys ir pokalbis, arba tik pokalbis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2002, Nr. 

966). 

Pokalbio tikslas – patikrinti pretendento tinkamumą eiti konkrečias valstybės tarnautojo 

pareigas. Pokalbis vertinamas nuo 1 iki 10 balų. Atsakymus vertina kiekvienas komisijos narys 

individualiai. Praktinių užduočių taikymas tikrinant pretendentų tinkamumą eiti pareigas yra alternatyvus: 

konkursą organizuojanti įstaiga gali pasirinkti, pateikti pretendentams praktines užduotis ar ne, gali 

pateikti praktines užduotis raštu ar žodžiu (Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos departamentas, 

2014). 

Pasak R. Tumėnės ir kt. (2014), interviu gali būti taikomas ir kaip vienintelė vadovų atrankos 

priemonė, kaip pagrindinis metodas įvertinant kandidato žinias, įgūdžius, asmenines savybes. Valstybės 

tarnybos departamentas, tikrindamas pretendentų į vadovų pareigas vadovavimo gebėjimus, taiko pusiau 

struktūruotą interviu ir elgesio klausimus. Pusiau struktūruotas interviu įpareigoja interviu vedėją visiems 

kandidatams užduoti vienodus pagrindinius klausimus ir po kiekvieno interviu įvertinti konkrečias, 

visiems kandidatams vienodas ir su darbu susijusias kompetencijas. Be to, visiems kandidatams 

naudojamas tas pats interviu planas. Interviu vedėjas turi būti labai gerai pasiruošęs: mokėti vesti pokalbį, 

stebėti pašnekovo neverbalinius signalus ir ypatingai gerai sugebėti klausyti ir įvertinti, ką kalba 

kandidatas (p. 609). 

Jeigu keli konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas dalyvavę pretendentai surinko 

vienodą balų skaičių, pirmenybė būti priimtam į tas pareigas teikiama pretendentui, atlikusiam nuolatinę 

privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam alternatyviąją 

krašto apsaugos tarnybą. Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui netaikomas 

reikalavimas turėti valstybės tarnybos stažą, išskyrus kitų įstatymų nustatytus atvejus (Valstybės tarnybos 

įstatymas, Žin., 2012, Nr. 69-3523). 

Svarbu paminėti, kad konkurso eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Pasibaigus 

konkursui, balų skaičiavimą turi teisę stebėti visi pretendentai. Pretendentai, nedalyvavę konkursų 

rezultatų paskelbime, apie savo rezultatą ir jo eilės numerį informuojami jų prašyme nurodytu 

elektroniniu paštu. Konkursą laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas 15-tą darbo dieną nuo konkurso 

pabaigos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2002, Nr. 966). 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje asmenys į karjeros valstybės tarnautojo pareigas 

priimami griežtesne tvarka. Pagrindinės procedūros: bendrųjų gebėjimų testo atlikimas; konkurso 

paskelbimas, kuris prasideda nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos departamento 

interneto svetainėje; dokumentų pateikimas konkursą organizuojančiai įstaigai per 9 kalendorines dienas; 

vadovavimo gebėjimų tikrinimas Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos departamente; konkurso 

komisijos sudarymas ne mažiau kaip iš 3 narių; konkursas, kuris turi įvykti ne vėliau nei per 3 mėnesius 

nuo jo paskelbimo. Taip pat, konkurso eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. 

 

Atranka į valstybės tarnybą užsienio valstybėse 

 

Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse atranka į valstybės tarnybą turi savo 

specifiškumo, tačiau visose ES narėse vykdant atranką į valstybės tarnybą prisilaikoma dviejų pagrindinių 

konstitucinių principų: 

 vienodos kiekvieno kompetentingo piliečio teisės dirbti valstybės tarnyboje užtikrinimas; 

 geriausio iš kandidatų parinkimas vadovaujantis privalumų ir pasiekimų principu. 

Remiantis pirmuoju principu, kiekvienas pilietis turi teisę dirbti valstybės tarnyboje, jei jis 

atitinka bendruosius įstatymais numatytus reikalavimus, o taip pat specialiuosius reikalavimus, kurie yra 

nurodyti skelbime pareigybei užimti. Kitas svarbus principas – geriausio kandidato parinkimo 

užtikrinimas (Cardona, 2006, p. 2). 

Akcentuotina, kad vienose ES šalyse (Ispanija, Portugalija, Italija, Prancūzija) vykdant atranką į 

valstybės tarnybą labiau akcentuojamas pirmasis principas, t. y. minėtose šalyse labiau pabrėžiamas 

vienodos prieigos principas, tuo tarpu Šiaurės šalyse, taip pat Olandijoje didesnis dėmesys skiriamas 

labiausiai tai pareigybei tinkamų kandidatų atrankai.  
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Minėti skirtumai iškyla dėl įvairių sistemų skirtingų bruožų, karjeros ir pareigybių (postų) 

sistemos.  

Dabartiniu metu visos ES valstybės narės įdiegė priėmimo į tarnybą sistemas, kuriose 

įgyvendinti abu principai bei nustatė procedūras, kuriomis siekiama atrinkti tiek geriausius iš esamų 

kandidatų, tiek užtikrinti kiekvienam piliečiui galimybę pretenduoti į valstybės tarnybą. Šios sistemos yra 

dažniausiai vadinamos privalumais paremtos priėmimo į tarnybą per atvirą konkursą sistemos. Tačiau 

galima rasti ir išimčių, nagrinėjant atviro konkurso taikymą. Pavyzdžiui, Olandijoje, kur kai kurios 

laisvos vietos valstybės tarnyboje yra užpildomos to departamento vadovui paskyrus asmenį. Tačiau 

departamento vadovo sprendimas, nors ir yra laisvas, negali būti savavališkas, departamento vadovas 

privalo atrinkti geriausiai tinkamą kandidatą toms pareigybėms užimti. Tam tikri nuostatai leidžia išvengti 

atviro konkurso taisyklės taip pat Prancūzijoje ir Vokietijoje, tokia galimybė taip pat egzistuoja ir 

Danijoje (panašiai kaip ir Olandijoje) (Cardona, 2006, p.2-3). 

Daugelyje ES valstybių narių institucijų aukščiausiame administracijos lygmenyje vadovauja 

vadovai (valstybės tarnautojai), jie priimami į tarnybą pagal tam tikras atrankos procedūras. Prancūzijoje į 

aukštas vadovaujančias pareigas yra atrenkami asmenys iš ENA (École Nationale d'Administratation), į 

kurią norint įstoti reikia laimėti konkursą bei taip pat dalyvauti konkurse užimti aukščiausias pareigas. 

Olandijoje asmenys į aukštas vadovaujančias pareigas valstybės tarnyboje yra atrenkami taip pat, kaip ir 

privačiame sektoriuje (be egzaminų, laikraštyje yra spausdinamas skelbimas, nagrinėjamos kandidatų CV 

(gyvenimo aprašymai), organizuojami pokalbiai kartu su atrankos komisija ir t. t.). Bet kuris asmuo, 

atitinkantis reikalavimus, gali dalyvauti (tiek iš administracijos vidaus, tiek iš išorės) (Cardona, 2006, p. 

3). 

Jungtinėje Karalystėje nuolatiniai sekretoriai, jų pavaduotojai bei padėjėjai (kategorijos nuo 1 

iki 5) dažniausiai yra priimami iš valstybės tarnybos vidaus sistemos, nors dabartiniu metu kategorijose 

nuo 1 iki 3 pareigybėms užimti konkursas vykdomas su kandidatais iš išorės, dažniausiai per vadinamas 

Administracijos stažuotojo ar Vyresniojo administratoriaus pareigūno programą (Leopold, Harris, 

Watson, 2005, p.5). 

Geriausi kandidatai laiko kitus papildomus egzaminus, testus, yra kviečiami į pokalbius 

Valstybės tarnybos atrankos komisijos, kuri rekomenduoja kandidatus galutinei atrankos komisijai, o ši 

savo ruožtu organizuoja tolesnius pokalbius. Taip pat Jungtinėje Karalystėje įdiegta taip vadinamoji „fast 

stream” priėmimo į tarnybą sistema. Ši sistema reiškia priėmimo į valstybės tarnybą baigusiųjų aukštąją 

mokyklą procesą, o taip pat galimybę juos greitai apmokyti bei greitą paaukštinimą pareigose. Baigusieji 

yra centralizuotai įdarbinami per Priėmimo į tarnybą ir vertinimo tarnybą, kuri organizuoja egzaminus, 

pokalbius, o Valstybės tarnybos atrankos komisijos specialistai peržiūri kandidatus (Cardona, 2006, p.3). 

Dažniausiai valstybės institucijų darbuotojų, kurie nėra valstybės tarnautojai (dirbantys pagal 

sutartį), priėmimas į tarnybą remiasi gana laisvu institucijos pasirinkimu, tačiau ji turi garantuoti 

priėmimo į tarnybą procedūros skaidrumą ir teisingumą. Tačiau yra nemažai šalių, tokių kaip Ispanija ir 

Italija, kuriose dėl konstitucinės teisės reikalavimų kiekvienas darbuotojas, dirbantis valstybinėje 

įstaigoje, nesvarbu ar priimtas į tarnybą kaip valstybės tarnautojas ar pagal darbo sutartį, privalo būti 

priimtas pagal atviro konkurso procedūras, kurios remiasi kandidato privalumų vertinimu (Van – Biesen, 

2006, p.4). 

Per eilę metų įvairių šalių valstybės tarnybos sistemos persipynė tarpusavyje, viena sistema 

perėmė kitos tam tikrus elementus, todėl atsirado įvairios šių sistemų kombinacijos. Pavyzdžiui, naujos 

demokratijos šalyse, tokiose kaip Ispanija, asmuo gali tapti valstybės tarnautoju ar valstybinės institucijos 

darbuotoju sėkmingai išlaikęs karjeros sistemos klasikinius egzaminus (vadinamus oposición), arba 

tiesiog peržiūrėjus kandidato gyvenimo aprašymą (CV), o vėliau surengus pokalbį su laikinąja komisija 

(vadinama concurso), nors pagal įstatymą ši procedūra yra išskirtinė ir naudojama tik ribotais atvejais. 

Šioje mišrioje sistemoje visų pirma yra laikomas bendras egzaminas, kuris yra vertinamas balais. Tik 

geriausiai išlaikiusiems pirmąją egzaminų dalį (oposición) yra leidžiama dalyvauti antroje konkurso 

dalyje (Van – Biesen, 2006, p.3). 

Akcentuotina, kad ES valstybės narės, naudojančios karjeros sistemą, (Austrija, Belgija, 

Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Portugalija) siūlo daryti karjerą kol asmuo neišeina į 

pensiją, užtikrina vietą tarnyboje ir remiasi statutine sistema. Atrankai dažniausiai yra naudojami atviri 

konkursai, nors karjera besiremianti sistema nenumato, kad priėmimas į tarnybą būtinas per konkursą. 

Pareigybėmis besiremiančioje sistemoje (Čekija, Danija, Suomija, Vengrija, Švedija, Slovakija, Didžioji 

Britanija) įdarbinimas vyksta pagal sutartį. Pirminė atranka vyksta pagal kandidato pateiktus dokumentus 

(gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, diplomus, rekomendacijas, ir t.t.), vėliau vyksta pokalbis, 
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vertinantis kandidato gebėjimus, įgūdžius bei profesinę patirtį. Kitos valstybės narės (Italija, Lietuva, 

Nyderlandai) naudoja abi karjeros bei pareigybių sistemas kartu (Popendikytė-Stonienė, 2011, p.35). 

Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Latvijoje, 

Olandijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje atrankos į valstybės tarnybą sistema yra decentralizuota, 

atskiros ministerijos vykdo atskiras procedūras. Šalyse, kur sistemos yra centralizuotos, atranką vykdo 

ministerija (Prancūzija, Ispanija), ar nepriklausoma institucija/komisija/komitetas (Malta, Lenkija, 

Slovakija, Belgija). Liuksemburge priėmimas į tarnybą gali būti vykdomas centralizuotai Valstybės 

tarnybos ministerijoje arba decentralizuotai įvairiose administracijose, priklausomai nuo pareigybių 

pobūdžio (Van – Biesen, 2006, p. 4). 

Pažymėtina, kad nacionaliniai reikalavimai ne visada taikomi tik ES piliečiams, tačiau kai 

kurioms pareigybėms užimti ES pilietybė yra reikalavimas. Vyrauja tendencija netaikyti amžiaus ribos, 

pagal lygybės reikalavimus, tačiau kai kurios valstybės narės (Austrija, Prancūzija, Liuksemburgas, 

Vokietija, Nyderlandai, Lietuva) vis dar nėra to principo įgyvendinusios. Bendrai priimtas minimalus 

amžius valstybės tarnyboje yra 18 metų, Slovėnijoje ir Suomijoje – 15 metų. Valstybinės kalbos žinojimo 

teisinis reikalavimas įtvirtintas Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Olandijoje 

(Popendikytė-Stonienė, 2011, p. 35). 

Apibendrinant galima teigti, kad visose ES valstybėse atrankos į valstybės tarnyba procedūros 

kiek skiriasi, tačiau bendra tai, kad visose ES valstybėse narėse esančiomis atrankos į valstybės tarnybą 

sistemomis siekiama, kad būtų atrinkti labiausiai tinkantys kandidatai valstybės tarnybos esamai 

pareigybei, taip pat siekiama užtikrinti visų kandidatų lygias teises užimti pareigas valstybės tarnyboje. 

Vienose ES šalyse (Ispanija, Portugalija, Italija, Prancūzija) vykdant atranką į valstybės tarnybą labiau 

akcentuojamas vienodos kiekvieno kompetentingo piliečio teisės dirbti valstybės tarnyboje užtikrinimo 

principas, tuo tarpu Šiaurės šalyse, taip pat Olandijoje didesnis dėmesys skiriamas labiausiai tai 

pareigybei tinkamų kandidatų atrankai. Visose ES šalyse vyrauja šie priėmimo į valstybės tarnybą bendri 

(minimalūs) standartai: taisyklės, reglamentuojančios priėmimo į tarnybą procedūras, remiasi atviru 

konkursu tarp tų kandidatų, kurie atitinka tam tikrus bendrus reikalavimus, kurie dažniausiai yra: 

pilietybė, pilnametystė, tinkamas universitetinis išsilavinimas ar akademinės kvalifikacijos, išrašas apie 

neteistumą ir fizinės galimybės eiti atitinkamas pareigas; kandidatai privalo atitikti tam tikrus specifinius 

reikalavimus, kurie yra būtini tam tikram darbui atlikti; skelbiamas atviras; skelbime apie konkursą 

laisvai vietai užimti išdėstomi visi šios procedūros reikalavimai. 

 

Atrankos į valstybės tarnybą reglamentavimo tyrimas 

 
Siekiant papildyti kokybinio tyrimo rezultatus, nagrinėjant atrankos į valstybės tarnybą 

ypatumus, darbo autorės nuomone yra tikslinga apžvelgti ir itin svarbų teisės šaltinį – Lietuvos 

Respublikos teismų praktiką.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra nurodęs, kad 

teismų praktika nėra statiškas dalykas. Ji gali būti plėtojama, kai tai yra neišvengiama, objektyviai būtina, 

tai tinkamai motyvuojant. Todėl detaliau tiriant atrankos į valstybės tarnybą teisinio reglamentavimo 

problemas, reikia įvertinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Vyriausiojo administracinio 

teismo praktiką. 

Pirmiausia pabrėžtina, kad administracinis teismas, sprendžiantis bylą dėl asmens nepriėmimo į 

atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje, veikia ne kaip kokia nors „apeliacinė egzaminų komisija“, o 

kaip jurisdikcinė institucija, sprendžianti, ar nebuvo pažeista egzamino (konkurso) tvarka ir asmens 

konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą (Konstitucinio 

Teismo 2008 m. sausio 22 d. nutarimas). Administraciniams teismams nesuteikta teisė atlikti viešojo 

administravimo subjektų kompetencijai priskirtų veiksmų. Tai sąlygoja „valdžių padalijimo“ principas, 

kuris reiškia valstybės valdžios galių paskirstymą skirtingoms institucijoms, siekiant apriboti valdžią ir 

išsaugoti laisvę bei lygybę.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999 m. kovo 4 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d., 2008 

m. sausio 22 d. nutarimuose pasisakė, kad valstybės tarnyba turi būti kvalifikuota, turi sugebėti atlikti jai 

keliamus uždavinius. Norintieji tapti valstybės tarnautojais, pareigūnais paprastai privalo turėti atitinkamą 

išsilavinimą, profesinę patirtį, kai kurias asmens savybes, be to, kuo aukštesnės pareigos, kuo svarbesnė 

veiklos sritis, tuo didesni reikalavimai keliami šias pareigas einantiems asmenims (1999 m. kovo 4 d., 

2007 m. rugpjūčio 13 d., 2008 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai). 

Kaip jau ir minėta, Lietuvoje į valstybės tarnautojų pareigybes priimami asmenys turi atitikti 

bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.  
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Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (2004) yra pasisakęs, kad: „ (...) valstybės tarnybos 

paskirtis, ypatingi uždaviniai, keliami valstybės tarnybai, lemia tai, kad piliečiui, stojančiam į valstybės 

tarnybą, gali ir turi būti keliami tam tikri bendrieji reikalavimai – stojimo į valstybės tarnybą bendrosios 

sąlygos, kurių neatitinkantis asmuo negalės tapti valstybės tarnautoju. Minėti reikalavimai turi būti aiškūs 

ir bendri visiems, kurie siekia atitinkamų pareigų valstybės tarnyboje, stojančiajam į valstybės tarnybą jie 

turi būti nustatyti įstatymu ir žinomi iš anksto. Iš tokių bendrųjų reikalavimų – stojimo į valstybės tarnybą 

bendrųjų sąlygų paminėtini: lojalumas Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai, Konstitucijos ir 

teisės sistemos pagrindų (įskaitant žmogaus teisių ir laisvių katalogą) išmanymas, geras valstybinės 

kalbos mokėjimas, konflikto tarp siekiamų pareigų ir privačių interesų nebuvimas (arba tokio konflikto 

pašalinimas iki asmeniui pradedant eiti pareigas, kurių jis siekia) ir kt. Taip pat gali būti nustatyti 

bendrieji reikalavimai, susiję su stojančiojo asmeninėmis savybėmis, reputacija, išsilavinimu ir kita“ 

(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 

Reikia pažymėti, kad bendrieji ir specialieji reikalavimai yra adresuoti neapibrėžtam asmenų, 

pretenduojančių į valstybės tarnautojų pareigas, ratui. Tai reiškia, kad šie reikalavimai negali būti 

individualizuojami ir koreguojami konkrečiam atrankoje dalyvaujančiam asmeniui. Taip pat, tai negali 

būti daroma jau prasidėjusios atrankos procedūros vykdymo metu. Priešingu atveju būtų pažeistas vienas 

iš pagrindinių principų – lygiateisiškumo principas, ir būtų iškreipta pati atrankos esmė (2011 m. 

lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-143-3172/2011). Taigi, rengiant konkrečios 

pareigybės aprašymą būtų neteisėta remtis turimais konkretaus asmens duomenimis apie jo turimą patirtį 

tam tikroje srityje, kadangi pareigybės aprašymai rengiami ne konkrečiam asmeniui, o įvertinus teisės 

aktuose nustatytus įstaigos ir / ar jos struktūrinio padalinio uždavinius ir funkcijas (2012 m. vasario 6 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. A-756-67/2012). 

Valstybės tarnybos įstatyme galime rasti išvardintus tam tikrus kriterijus, kuriems esant asmuo 

negali būti priimtas į valstybės tarnautojo pareigas. Vienas iš pagrindinių kriterijų, kai į pareigas 

priimantis asmuo padaro išvadą, kad asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi administracinėje 

byloje Nr. A-520-1234-12 pasisakė dėl priimamo į pareigas asmens nepriekaištingos reputacijos, vienas iš 

tokių atvejų kaip tik numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje, kurioje nurodyta, 

kad pateikta informacija yra vienas iš pagrindų, apibūdinančių asmens, siekiančio eiti arba einančio 

pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, patikimumą, ir kad asmuo, praradęs pasitikėjimą, Valstybės 

tarnybos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gali būti nepriimamas į valstybės ar savivaldybės įstaigą arba 

atleidžiamas iš pareigų. Teismas sutiko su argumentu, kad visuomenės pasitikėjimą teismais lemia įvairūs 

veiksniai, inter alia teisėjų (kartu ir teismą aptarnaujančios personalo) kvalifikacija, jų profesionalumas, 

sugebėjimas spręsti bylas vadovaujantis ne tik įstatymu, bet ir teise, tinkamo teisinio proceso 

užtikrinimas, pagarba procese dalyvaujantiems asmenims, racionalus teisinis baigiamųjų teismo aktų 

argumentavimas (motyvavimas), baigiamųjų teismo aktų aiškumas byloje dalyvaujantiems asmenims ir 

kt. Atsižvelgdamas į tai, Teismas konstatavo, kad aukšti etinio bei moralinio pobūdžio, nepriekaištingos 

reputacijos reikalavimai yra keliami ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir visam teismo 

organizaciniam personalui, kurio darbas viena ar kitokia forma yra tiesiogiai susijęs su teisingumo 

įgyvendinimo veikla. Teismas pasisakė, kad Konstitucija netoleruoja tokių situacijų, kai kuri nors 

valstybės tarnybos sistemos grandis, kuri nors valstybės ar savivaldybės institucija arba atskiri valstybės 

tarnautojai veikia priešingai nei reikalauja Lietuvos valstybės interesai ar pažeidžia Lietuvos valstybės 

konstitucinę tvarką (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-520-1234/2012).  

Labai svarbiu aspektu atrankoje į valstybės tarnyba laikomas pasitikėjimas asmeniu. Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarime padarė išvadą, kad pagal 

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį (jo 9 dalį) konkurso laimėtojas gali būti nepaskirtas į 

pareigas, net jeigu laimėjo konkursą į jas, jeigu pagrįstai konstatuojama, kad tas asmuo yra praradęs 

pasitikėjimą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas). 

Išsamią konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką įtvirtina jau minėtas Konkursų į valstybės 

tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Jis taikomas tiek priimant į 

karjeros valstybės tarnautojo, tiek į įstaigos vadovo pareigas konkurso būdu. Reikia pažymėti, kad 

minėtas aktas pakeitė iki tol galiojusią Priėmimo į pareigas valstybės tarnyboje konkursų organizavimo 

tvarką, patvirtintą Valdymo reformų ir savivaldybės reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 

96. 

Reikia pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 

dalis įtvirtina, jog administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. 

Vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad ginčo administracinėje byloje 
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dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris 

atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo apibendrinimas, 2013, p. 476). 

Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar 

veiksmų, teismas negalėtų apginti asmens teisių, nes skundo patenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų 

apimtis nepasikeistų, taigi pats procesas būtų beprasmis (2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje 

byloje Nr. AS146-327/2011). 

Praktikoje kartais iškyla situacijų, kai atranką į valstybės tarnybą pralaimėjęs kandidatas 

nepagrįstai kaltina tokį sprendimą priėmusią instituciją (komisiją). Tvarkos aprašo 3 punktas įtvirtina, kad 

priėmimo į pareigas konkurso būdu procedūra apima: bendrųjų gebėjimų testo atlikimą; konkurso 

paskelbimą; dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti konkurse, priėmimą konkursą 

organizuojančioje įstaigoje; vadovavimo gebėjimų tikrinimą; konkurso komisijos sudarymą; konkursą; 

valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos 

sprendimo dėl priėmimo į pareigas priėmimą. 

Konkursui vykdyti sudaroma pretendentų į pareigas konkurso komisija. Vyriausiasis 

administracinis teismas yra pasisakęs, kad vien komisijos nario priklausomybė kuriai nors partijai ar 

vienoks ar kitoks pavaldumas komisijos pirmininkui savaime nėra teisės akte nurodyta aplinkybė, dėl 

kurios asmuo negalėtų būti skiriamas komisijos nariu ar dėl kurios būtų pakankamas pagrindas abejoti to 

asmens nešališkumu (2012 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-662-401/2012). 

Nesutikimas su Komisijos narių vertinimu, pagrįstas vien subjektyviu pretendento vertinimu, nenustačius 

jokios aplinkybės, leidžiančios abejoti Komisijos narių objektyvumu vertinant konkurse dalyvavusius 

pretendentus, neleidžia pagrįstai teigti, jog Komisijos nariai piktnaudžiavo pretendentų į valstybės tarnybą 

žinių patikrinimo diskrecijos teise (2012 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-

2667/2012). Reikia atkreipti dėmesį, kad Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 

administracinėje byloje Nr. A858-1623/2012, vertindama egzamino žodžiu rezultatus, taip pat yra 

pažymėjusi, jog komisijos nariai turi tam tikrą diskreciją spręsdami, kaip įvertinti kiekvieną pretendentą. 

Toks vertinimas gali apimti ne tik atsakymų į pateiktus klausimus turinį, tačiau ir atsakymų pateikimo 

formą, laiką, kurio prireikė atsakymui pateikti, bendrą įspūdį apie pretendentą. Todėl teismo vaidmuo 

tokiame kontekste apsiriboja įvertinimu, ar komisija neperžengė turimos vertinimo laisvės ribų (2012 m. 

birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-858-1623/2012). 

Atrankos į valstybės tarnybą metu pretendentams kartais iškyla klausimų dėl konkursą 

organizuojančioje įstaigoje egzamino žodžiu tvarkos, klausimų pateikimo ir pan. Dėl žodinėje konkurso 

dalyje užduodamų klausimų pretendentams Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pareiškė 

nuomonę administracinėje byloje Nr. A-143-3241/2011, aiškindama Valstybės tarnybos įstatymo 11 

straipsnio 2 dalį. Teisėjų kolegija nurodė, kad šioje normoje nėra detalizuojama egzamino žodžiu 

(pokalbio metu) tvarka, o yra nustatyti tokio egzaminavimo tikslai ir uždaviniai, kurių turi būti laikomasi 

nustatant konkretaus egzaminavimo tvarką. Teisėjų kolegijos nuomone, šioje teisės normoje suformuluoti 

tokio egzaminavimo tikslai yra bendrojo pobūdžio, tačiau jie yra reikšmingi kiekvienu konkrečiu atveju 

sprendžiant klausimą dėl konkurso dalyviui užduodamų klausimų vertinimo ta prasme, ar jie nebuvo 

nukreipti į kitas, su egzaminavimo tikslais nesusietas, aplinkybes. Kitaip tariant, ši teisės norma turi būti 

taikoma, sprendžiant konkurso dalyviui užduodamų klausimų leistinumo klausimą (2012 m. rugsėjo 20 d. 

nutartį administracinėje byloje Nr. A-143-1334/2012). Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 

kolegija, taip pat pažymėjo, kad atsakymų į pateiktus klausimus būdu atliekamas žinių patikrinimas. Šiam 

patikrinimui yra būdingas subjektyvaus pretendento (konkurso dalyvio) žinių vertinimo faktorius. Šio 

faktoriaus reikšmė yra siejama tik su konkurso komisijos nario, o ne konkurso dalyvio (pretendento) 

atitinkamos nuomonės susiformavimu (2011 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-

143-3241/2011; 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-143-1334/2012). 

Egzamino žodžiu metu klausimai pretendentams pateikiami, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus 

atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas. 

Teisėjų kolegija šioje byloje atkreipė dėmesį, kad įstatymų leidėjas tokiu reglamentavimu nėra nustatęs, 

jog klausimai egzamino žodžiu metu būtų pateikiami tik iš teisės aktų sąrašo. Teisės aktų išmanymas 

negali būti pakankamas pagrindas pripažinti, kad pretendentas pasižymi tokiomis asmeninėmis 

dalykinėmis savybėmis, kurių reikalaujama pareigybės aprašyme, pavyzdžiui, yra iniciatyvus, geba 

bendrauti, dirbti komandoje ir kt. (2008 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-

781/2008). 

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kai asmuo į valstybės 

tarnautojo pareigas yra atrenkamas konkurso būdu jį egzaminuojant, tokia procedūra negali būti vien 
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formalus dalykas. Egzaminas – nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, – turi būti 

tikslingas, orientuotas į žinių ir gebėjimų, reikalingų kiekvienam valstybės tarnautojui, taip pat į 

konkrečių žinių ir gebėjimų, reikalingų valstybės tarnautojo pareigybės, į kurią asmuo pretenduoja, 

aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, patikrinimą ir įvertinimą. Pagal konkurse į tam tikras 

valstybės tarnautojo pareigas dalyvavusių pretendentų egzamino rezultatus nustatomas konkurso 

laimėtojas – asmuo, atliksiantis konkrečias valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme apibrėžtas 

funkcijas, todėl egzamino klausimai (užduotys) pirmiausia turi būti siejami su būtent tomis pareigomis 

valstybės tarnyboje, į kurias pretenduojama (vyksta konkursas). Kad asmuo galėtų ne formaliai, o realiai 

ir veiksmingai įgyvendinti savo teisę ginti teisme savo pažeistą konstitucinę teisę lygiomis sąlygomis stoti 

į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, sprendimų dėl jo nepriėmimo į atitinkamas pareigas valstybės 

tarnyboje motyvai turi būti aiškūs, informacija apie šių sprendimų motyvus turi būti prieinama teismui. 

Priešingu atveju teismas negalėtų išspręsti atitinkamos bylos. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas kandidatui į Valstybės tarnybą 

privalomos nepriekaištingos reputacijos esmę, pažymėjo, kad Konstitucija netoleruoja tokių situacijų, kai 

kuri nors valstybės tarnybos sistemos grandis, kuri nors valstybės ar savivaldybės institucija arba atskiri 

valstybės tarnautojai veikia priešingai nei reikalauja Lietuvos valstybės interesai ar pažeidžia Lietuvos 

valstybės konstitucinę tvarką. Iš Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatų matyti, kad 

piliečiui, stojančiam į valstybės tarnybą, yra keliami reikalavimai, kad jis būtų lojalus Lietuvos valstybei 

ir jos konstitucinei santvarkai, laikytųsi Konstitucijos ir įstatymų, gerbtų, saugotų ir gintų žmogaus teises 

ir laisves, būtų nešališkas, neutralus politinio proceso dalyvių atžvilgiu, teisingas, vengtų viešųjų ir 

privačių interesų konflikto, nepasiduotų neteisėtam spaudimui ar neteisėtiems reikalavimams, 

nesavivaliautų ir nepiktnaudžiautų tarnyba, keltų savo profesinę kompetenciją, laikytųsi profesinės etikos 

reikalavimų, saugotų savo, kaip valstybės tarnautojo, reputaciją, ir institucijos, kurioje jis dirba, autoritetą. 

Vieni iš svarbiausių reikalavimų kandidatui į valstybės tarnautojus, tai specialaus išsilavinimo turėjimas 

bei pasitikėjimas asmeniu. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad ir laimėjęs konkursą, 

bet praradęs pasitikėjimą valstybės tarnybos narys savo pareigose dirbti negali. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika labai 

naudinga aiškinant kai kuriuos probleminius atrankos į valstybės tarnybą aspektus. Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas, aiškindamas administracinio teismo kompetenciją, pažymėjo, kad administracinis 

teismas, sprendžiantis bylą dėl asmens nepriėmimo į atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje, veikia ne 

kaip kokia nors „apeliacinė egzaminų komisija“, o kaip jurisdikcinė institucija, sprendžianti, ar nebuvo 

pažeista egzamino (konkurso) tvarka ir asmens konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybą. 

 

Išvados 
 

1. Naujoji Lietuvoje valstybės tarnautojų atrankos sistema įdiegta (2013) atsižvelgiant į kitose 

šalyse pasiteisinusią atrankos praktiką, technologines naujoves, modernius atrankos metodus. 

Norintiems įsidarbinti valstybės tarnyboje, privaloma išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą, kuris 

taikomas siekiant, jog į atrankos etapą atvyktų asmenys, turintys svarbius darbui valstybės 

tarnyboje reikalingus gebėjimus. Valstybės tarnybos departamento atrankos į valstybės tarnybą 

sistemos keitimo tikslas – pritraukti geriausius įvairių sričių specialistus, įtvirtinti lankstesnę, 

efektyvesnę sistemą, skirtą kompetencijoms ir gebėjimams tikrinti bei padidinti visuomenės 

pasitikėjimą valstybės tarnautojų atrankos sistema.  

2. Vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad ginčo administracinėje 

byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, 

kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. 

3. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad kai asmuo į valstybės 

tarnautojo pareigas yra atrenkamas konkurso būdu jį egzaminuojant, tokia procedūra negali būti 

vien formalus dalykas. Egzaminas – nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, 

– turi būti tikslingas, orientuotas į žinių ir gebėjimų, reikalingų kiekvienam valstybės tarnautojui, 

taip pat į konkrečių žinių ir gebėjimų, reikalingų valstybės tarnautojo pareigybės, į kurią asmuo 

pretenduoja, aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, patikrinimą ir įvertinimą. Teisės aktų 

išmanymas negali būti pakankamas pagrindas pripažinti, kad pretendentas pasižymi tokiomis 

asmeninėmis dalykinėmis savybėmis, kurių reikalaujama pareigybės aprašyme, pavyzdžiui, geba 

bendrauti, dirbti komandoje ir t. t. 



46 

 

4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika yra aktuali, nagrinėjant atitinkamus 

probleminius atrankos į valstybės tarnybą aspektus bei siekiant nepažeisti konkurso tvarkos ir 

asmens konstitucinės teisės lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą. 

Vieni iš svarbiausių reikalavimų kandidatui į valstybės tarnautojus yra specialaus išsilavinimo 

turėjimas bei pasitikėjimas asmeniu, kadangi neturintis atitinkamo išsilavinimo bei praradęs 

pasitikėjimą valstybės tarnyboje dirbti negali. 

 

Rekomendacijos 
 

1. Siekiant objektyvesnės atrankos į valstybės tarnybą svarbu, kad komisijos sudėtyje dalyvautų keli 

komisijos nariai iš šalies. Būtent įvairove ir kviestiniais nariais pasižyminčios komisijos 

demonstruoja darbdaviams, visuomenei ir patiems kandidatams, kad atrankos procesas remiasi 

lygių galimybių principu, yra atviras ir nuoseklus ir skaidrus. 

2. Valstybės tarnautojų atrankos sistema turėtų užtikrinti ne atranką pagal formalius kriterijus, o 

galimybę atskleisti esminius, reikalingus atlikti funkcijas, gebėjimus (socialinius, bendravimo, 

proto aštrumo, lyderystės ir pan.), todėl rekomenduojama centralizuoti atrankos vykdymą 

atsisakant egzamino žodžiu. 

3. Toliau plėtoti iš dalies centralizuotą (ar net visiškai centralizuoti) valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų atranką, didinant atrankos proceso skaidrumą. 

4. Atrankos komisijos sudėtyje turėtų būti tik geriausi tos srities specialistai. 

5. Kasmet kelti atrankos komisijos narių kvalifikaciją. 
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LEGAL REGULATION OF THE SELECTION TO THE STATE SERVICE 

 

Summary. The final thesis aims are to analyse the existing legal regulation of the selection to the state 

service: identify the key problems and possible areas of improvement. The empirical research has revealed that 

citizens of Lithuania encounter a number of problems in seeking employment for a position of a state servant. 

Considerable part of them is long-standing and is constantly cited in the analysis of selection of state servants. The 

main problems of the procedure for the regulation of selection to the state service are as follows: non-transparent 

state servant selection system which infringes the right to employ the best aspirants for a position of a state servant, 

excessively formalized procedure, long terms set for the selection of state servants, lack of the competences and 

skills of the members of a Selection Board. In order to have more objective selection to the state service, it is 

important to include at least few impartial members in a Selection Board. A Selection Board preserving diversity 
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and comprising invited members shows the public, employers and aspirants themselves that the selection process is 

based on the principle of equal rights and is open, consistent and transparent. 

Keywords: State Service, legal regulation of the selection to the state service.  
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ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL NETINKAMOS 

KOKYBĖS PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ 
 

Dainora Vaitkutė, lekt. Eglė Šimkevičienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Ši tema apie atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, yra 

labai aktuali, nes labai daug žmonių kasdien susiduria su šia problema, kasdien iškyla klausimai, kaip išspręsti šią 

problemą, kaip iš gamintojo paprašyti atlyginti žalą už netinkamos kokybės paslaugas arba produktus. Netgi labai 

dažnai iškyla didžiulė problema vartotojams, kurie įsigyja netinkamų produktų ar paslaugų, kaip nustatyti produkto 

gamintoją, o jeigu produkto gamintojo neįmanoma nustatyti, tai kiekvienas produktą realizavęs asmuo laikomas 

gamintoju, išskyrus kai kuriuos atvejus, kai jis per protingą terminą praneša nukentėjusiam asmeniui apie produkto 

gamintoją arba apie produktą patiekusį asmenį. Bet labai dažnai asmenys, patiekę netinkamos kokybės produktus 

arba paslaugas, nori būti atleidžiami nuo atsakomybės.  

Pagrindinės sąvokos: atsakomybė, žala, produktas, paslauga, kokybė.  

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas. Tema atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar 

paslaugų, yra aktuali tuo, kad mūsų visuomenėje yra dažnai susiduriama su netinkamos kokybės 

produktais ar netinkamos kokybės paslaugomis, už kurias turi kažkas tai atsakyti. Šiomis dienomis labai 

dažnai yra susiduriama su šia tema, su šios temos sprendimais ir tai parodo, jog ši tema yra aktuali. 

Dažnai žala, padaryta asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, atsirandanti dėl netinkamos kokybės produktų 

ar paslaugų, kurias mums suteikia gamintojas.  

Ši tema apie atsakomybe už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, yra 

labai aktuali, nes labai daug žmonių kasdien susiduria su šia problema, kasdien iškyla klausimai, kaip 

išspręsti šią problemą, kaip iš gamintojo paprašyti atlyginti žalą už netinkamos kokybės paslaugas arba 

produktus. Netgi labai dažnai iškyla didžiulė problema vartotojams, kurie įsigyja netinkamų produktų ar 

paslaugų, kaip nustatyti produkto gamintoją, o jeigu produkto gamintojo neįmanoma nustatyti, tai 

kiekvienas produktą realizavęs asmuo laikomas gamintoju, išskyrus kai kuriuos atvejus, kai jis per 

protingą terminą praneša nukentėjusiam asmeniui apie produkto gamintoją arba apie produktą patiekusį 

asmenį. Bet labai dažnai asmenys, patiekę netinkamos kokybės produktus arba paslaugas, nori būti 

atleidžiami nuo atsakomybė. Dažniausiai gamintojo ar paslaugų teikėjo atleidimas nuo atsakomybės yra 

siejamas su visiškai atskira civilinės atsakomybės rūšimi, kuri būna taikoma už padarytą žalą, atsiradusia 

dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų. Taip pat kai kurie gamintojų atsakomybės klausymai net ir 

šiuo metu yra reguliuojami bendrųjų ar kitų specialių civilinės atsakomybės teisės normų, įtvirtintų 

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitų įstatymų teisės normose. Atsakomybės už žalą, atsiradusią 

dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, tema šiomis dienomis yra labai aktuali ir paliečiama kas 

dieną, tad šią temą ir šios temos problemas reikia spręsti, o ne nutylėti.  

Tyrimo problema. Gamintojo ar paslaugų teikėjo atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos 

kokybės produktų ar paslaugų, labai aktuali sritis įgyvendinant paslaugų kokybę, tačiau ji nėra iš esmės 

plačiai analizuota mokslinėje literatūroje, trūksta suformuotos teismų praktikos analizės, kas suformuoja 

poreikį gilintis į paslaugų ir produktų tinkamos atsakomybės ypatumus. Todėl probleminį darbo klausimą 

galima formuoti taip: kliento ir paslaugų teikėjų kylančias problemas, aiškinantis padarytą žalą ar 

neteisėtus veiksmus.   

Tyrimo objektas – fizinių ar juridinių asmenų paslaugų teikėjo atsakomybė. 

Tyrimo tikslas – išnagrinėti atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar 

paslaugų. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti civilinės atsakomybės sampratą bei rūšis ir pateikti atsakomybės už žalą sampratą bei 

ypatumus. 

2. Išanalizuoti gamintojo ar paslaugų teikėjo atsakomybę už žalą, kuri atsirado dėl netinkamos 

kokybės produktų ar paslaugų. 

Tyrimo metodai: mokslinių literatūros šaltinių analizės metodas, lyginamasis metodas, 

apibendrinimo metodas, teismų nutarčių analizė ir lyginimas.  
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Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, teoriniu 

aspektu 
 

 Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Asmeniui, juridiniam asmeniui padarius tam tikrą 

žalą dažniausiai reikia atsakyti ir tada atsiranda civilinė atsakomybė, kada asmuo turi atsakyti už padarytą 

žalą. Kiekviena civilinė atsakomybė turi savo sampratą ir rūšis, o jos nurodytos Lietuvos Respublikos 

Civilinio kodekso 6.245 straipsnyje:  

1. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti 

nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti 

padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).  

2. Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė.  

3. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar 

netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar 

netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar 

netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).  

4. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su 

sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda 

ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais.  

5. Kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar sutartį atsako 

papildomai kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui 

pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Jeigu pagrindinis skolininkas atsisakė atlyginti 

nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš skolininko negavo atsakymo į pareikštą 

reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai 

atsakingam skolininkui.  

6. Kreditorius neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius iš subsidiariai atsakingo skolininko, jeigu 

kreditorius savo reikalavimą gali patenkinti įskaitydamas priešpriešinį pagrindinio skolininko 

reikalavimą. Subsidiariai atsakingas skolininkas, prieš atlygindamas kreditoriui nuostolius, 

privalo apie tai įspėti pagrindinį skolininką. Jeigu subsidiariai atsakingam skolininkui pareikštas 

ieškinys dėl nuostolių atlyginimo, tai jis turi patraukti dalyvauti byloje ir pagrindinį skolininką. 

Priešingu atveju pagrindinis skolininkas regresiniam subsidiaraus skolininko reikalavimui turi 

teisę pareikšti visus atsikirtimus, kuriuos jis būtų turėjęs teisę reikšti kreditoriui.  

Tuo tarpu autorius V. Mikelėnas (1995) knygoje „Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji 

aspektai“ teisinę atsakomybę apibūdina kaip prievolę, atsirandančią pažeidus teisės saugomą viešąjį arba 

privatų interesą. Viena prievolės šalis, t. y. pažeidėjas, už padarytą teisės pažeidimą privalo patirti 

įstatyme numatytų sankcijų taikymo poveikį, o kita prievolės šalis, t. y. nukentėjusysis, turi teisę taikyti 

šias sankcijas arba teisę reikalauti, kad jas taikytų atitinkamos valstybės ar visuomenės institucijos – tai 

teismas, arbitražas.  

Taip pat knygoje „Lietuvos teisės pagrindai“ yra nurodomą, kad „Teisinė atsakomybė – tai kalto 

asmens pasmerkimas ir bausmės sankcijos jam taikymas už netinkamą elgesį“.  

Autorius S. Vancevičius (2000) knygoje „Valstybės ir teisės teorija” nurodo: „Teisiškai teisinė 

atsakomybė suprantama kaip valstybės reakcija į padarytą teisės pažeidimą. Tokiu požiūriu teisinė 

atsakomybė yra asmens pareiga iškęsti atitinkamą teisinio pobūdžio, numatyto įstatyme už padarytą teisės 

pažeidimą, praradimą. Šitokia teisinės atsakomybės samprata reiškia, kad atsakomybė visada yra susijusi 

su valstybės prievarta ir tokia prievarta yra teisinės atsakomybės turinys”. 

Apibendrinant aptartą civilinės atsakomybės sampratą ir rūšis, matome, jog civilinės atsakomybės 

viena iš pagrindinių funkcijų yra kompensuoti. Tai pareiga atlyginti padarytą kažkokią tai žalą civilinės 

atsakomybės atveju atsiradusią dėl neteisėtos veikos, tai gali būti neįvykdžius tam tikros įstatymų ar 

sutartimi, nustatytos pareigos arba realizuojant savo teisę įstatymui priešingu būdu. Kompensacinė 

civilinės atsakomybės funkcija neturi būti pamirštama, nustatant civilinę atsakomybę už vieną ar kitą 

pažeidimą. Kitaip tariant, civilinės atsakomybės pagrindinė paskirtis – apginti pažeistas asmens turtinio 

pobūdžio teises. 

Atsakomybės už žalą samprata bei ypatumai. Viena iš teisės atsakomybės rūšių yra civilinė 

atsakomybė, kuri būna taikoma asmeninių turtinių santykių bei su šiais santykiais susijusių asmeninių 

neturtinių santykių srityje. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse 6.245 straipsnyje civilinė 

atsakomybė apibrėžiama kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi reikalauti atlyginti nuostolius, žalą ar 

sumokėti netesybas – baudą arba delspinigius, o kita šalis be abejonės turi ir privalo atlyginti padarytus 

nuostolius, žalą ar sumokėti netesybas – tai gali būti bauda arba delspinigiai. Tačiau, kad ši minėta turtinė 
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prievolė atsirastų, yra reikalingi tam tikri juridiniai faktai – tai civilinės atsakomybės sąlygos 

egzistavimas. Esant privalomos atsakomybės sąlygoms, asmuo, padaręs žalą ar sukėlęs kažkokius tai  

nuostolius, tampa atsakingu ir turi patenkinti jam pareikštus reikalavimus.  

Pagal atsakomybės atsiradimo pagrindus civilinė atsakomybė yra skirstoma į sutartinę ir deliktinę 

atsakomybę. Sutartinės atsakomybės kyla iš sutartinių prievolių pažeidimo, tada deliktinė atsakomybė 

būna susiejama su žala, padaryta tam tikram asmeniui, ar turtui, taip pat ir įstatymų numatytais atvejais ir 

su neturtine žala. 

 Tam tikrų profesijų (notarų, gydytojų, advokatų ir pan.) veiklos specifika sąlygoja jų civilinės 

atsakomybės ypatumus. Būtent notaro profesija, jo darbas, yra veikla, susijusi su didesne rizika padaryti 

žalą tiek savo, tiek ir trečiųjų asmenų turtui. Dėl notarų veiklos reikšmingumo ir ypatingumo notarams 

taikytini griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimai. Notaro civilinę atsakomybę 

(kompensacinio pobūdžio) lemia bet kuri, net ir pati lengviausia kaltės forma – nepakankamas atidumas, 

klaida ir pan., ir nustatinėdami notaro civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, teismai turi nustatinėti 

ne tik tyčios ar neatsargumo, bet ir kitokias nusižengimo formas, kurias nulemia būtent profesinės veiklos 

specifika (ištrauka iš LAT CBS 1999-09-27 nutarties c. b. L. Kazlauskienė v. D. Jungevičienė, Nr. 3K-3-

398/1999, kat. 7). 

Apibendrinant šį skyrelį ir pasiremdama gana glaustu šiuo esminiu civilinės atsakomybės požymių 

aprašymų, gamintojo ir paslaugų teikėjo atsakomybę galiu priskirti ir prie sutartinės atsakomybės, kuri 

kylą iš sutartinių prievolių pažeidimų, taip pat ir prie deliktinės atsakomybės, kuri būna padaryta tam 

tikram asmeniui, turtui.  

 Atsakomybės už žalą, atsiradusios dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, 

gamintojo ar paslaugų teikėjo atleidimas nuo atsakomybės. Gamintojas ar paslaugų teikėjas, įrodęs 

netinkamas aplinkybes, yra atleidžiamas nuo atsakomybės už padarytą žalą, kuri buvo padaryta dėl 

netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, kai yra nustatomos būtinos sąlygos civilinei atsakomybei 

atsirasti. Paslaugų teikėjas ar gamintojas, įrodęs bent vieną atleidimo nuo atsakomybės pagrindą, taip gali 

nenusileisti atsakovui, bet atsakovas taip pat gali apsiginti civilinėje byloje, kurioje pareiškiami 

reikalavimai dėl nekokybiškų paslaugų ar produktų atsiradusios žalos. Dėl to atleidimo nuo atsakomybės 

pagrindai gali būti traktuojami taip pat, kaip gynybos nuo pareikšto ieškinio būdai. Tačiau pagrindu 

atleidimo nuo atsakomybės bei gamintojo ir paslaugų teikėjo atsakomybės, su kuria jie būna tiesiogiai 

siejami, samprata reikalauja paaiškinimo vienu aspektu, kaip ši samprata dažniausiai yra ir būna 

interpretuojama teisinėja literatūroje. Be abejonės, visada tai turi įtakos ir darbo nagrinėjimo riboms. 

Toliau aš didesnį dėmesį skiriu gamintojo ir paslaugų teikėjo atleidimo nuo atsakomybės 

pagrindams, įtvirtintiems CK 6 knygos XXII skyriaus 4 skirsnyje (toliau – CK 6 kn. XXII sk. 4 skirs.).  

Pagal taikomos civilinės atsakomybės rūšį pagrindai atleidimo nuo atsakomybės gali būti: 

1) atleidimo nuo atsakomybės pagrindai sutartinės atsakomybės atvejais. 

2) atleidimo nuo atsakomybės pagrindai deliktinės atsakomybės atvejais. 

3) atleidimo nuo atsakomybės pagrindai, kai gamintoją gali sieti sutartiniai santykiai, tačiau to 

nepaisant taikoma deliktinė atsakomybė.  

Atleidimo nuo atsakomybės pagrindai pagal subjektą kuriam jie taikomi, gali būti: 

1) gamintojo atleidimo nuo atsakomybės pagrindai. 

2) paslaugų teikėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindai. 

Atsižvelgiant į tai, ar yra visiškai, ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės, galima išskirti: 

1) visiškai atleidžiantį nuo atsakomybės pagrindą. 

2) pagrindą iš dalies atleidžiantį nuo atsakomybės, tai yra mažinantį atsakomybę. 

Pagal atsakomybės pobūdį išskirtini: 

1) atleidimo nuo atsakomybės pagrindai būna taikomi griežtos atsakomybės atvejais. 

2) atleidimo nuo atsakomybės pagrindai taikomi atsakomybės su kalte atvejais. 

Atsižvelgiant į produktų ir paslaugų vartojimo pobūdį bei asmenį, kuriam padaroma žala 

nekokybišku produktu ar paslauga, atleidimo nuo atsakomybės pagrindai gali būti skirstomi į:  

1) atleidimo nuo atsakomybės pagrindus, kai produktas ar paslauga yra įsigyjami vartojimo tikslais, 

t. y. nukentėjęs asmuo įsigyja produktą savo asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti, kurie 

nesiejami su vartotojo profesija ar verslu. 

2) atleidimo nuo atsakomybės pagrindus, kai produktas ar paslauga yra įsigyjami juridinio ar fizinio 

asmens dėl jų verslo ar profesinės veiklos. Šios visos paminėtos grupės, kurios yra penkios, 

atleidžia skirtingus gamintojo ir paslaugų teikėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindų aspektus. 

Ši visa esama minėta klasifikacija padeda aprėpti galimus gamintojo ir paslaugų teikėjo civilinės 

atsakomybės atvejus ir tokiu būdu išanalizuoti galimus atleidimo nuo atsakomybės pagrindus.  
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Taip pat Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso šeštojoje knygoje 6.298 straipsnyje rašoma apie 

atleidimą nuo atsakomybės ir ten yra rašoma, jog: 

1. Gamintojas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu įrodo, kad:  

a) ne jis išleido produktą į apyvartą; 

b) atsižvelgiant į aplinkybes, yra pagrindas manyti, kad produktas išleidimo į apyvartą metu nebuvo 

netinkamos kokybės arba kad kokybė pablogėjo vėliau; (Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 

27 d. įstatymo Nr. IX-2172 (nuo 2004 m. balandžio 30 d.) (Žin., 2004, Nr. 72-2495) redakcija);  

c) produktas nebuvo pagamintas turint tikslą jį parduoti, išnuomoti ar kitaip paskirstyti verslo 

tikslais arba nebuvo pagamintas ar paskirstytas gamintojo ūkinės veiklos metu; 

d) produkto kokybė pablogėjo dėl atitinkamų valstybės institucijų nustatytų privalomų taisyklių 

laikymosi; 

e) mokslo ir techninių žinių lygis produkto išleidimo į apyvartą metu nebuvo toks, kad leistų 

nustatyti netinkamą kokybę; (Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. IX-

2172 (nuo 2004 m. balandžio 30 d.) (Žin., 2004, Nr. 72-2495) redakcija);  

f) jo pagamintas produktas buvo įkomponuotas į kitą produktą ir žala atsirado dėl kito produkto 

konstrukcijos arba dėl viso produkto gamintojo pateiktų vartojimo taisyklių. 

2. Gamintojo atsakomybė nemažinama, jeigu žala atsirado ir dėl netinkamos produkto kokybės, ir dėl 

trečiojo asmens veiksmų ar neveikimo. 

3. Gamintojo atsakomybė gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės, jeigu 

atsižvelgiant į visas aplinkybes žala atsirado ir dėl netinkamos produkto kokybės, ir dėl nukentėjusio 

ar kito asmens, už kurį šis atsako, kaltės. 

4. Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. IX-2172 (nuo 2004 m. balandžio 30 d.) 

(Žin., 2004, Nr. 72-2495) redakcija Įstatymai gali nustatyti kitas paslaugų teikėjo atleidimo nuo 

atsakomybės sąlygas, negu nustatyta šio straipsnio 1 dalyje. 

Išanalizavusi Civilinį kodeksą ir jame įtvirtintas teisės normas, pamačiau, jog paslaugų teikėjui ir 

gamintojui yra nustatomos atsakomybės be kaltės. Tokios atsakomybės sąlygos yra taikomos pagal 

Civilinio kodekso 6.295 straipsnį, kuriame yra nurodyta, kad padaryta žala netinkamos kokybės 

produktams ir paslaugoms ir priežastiniams netinkamos kokybės ir nuostolių ryšiams. Gamintojai ir 

paslaugų teikėjai yra pripažįstami kalti dėl padarytu žalų, dėl to paslaugų teikėjai ir gamintojai yra 

laikomi atsakingais ir visada privalo dėl jų produktų ar paslaugų kilusias žalas vartotojui atlyginti. Be 

abejonės yra ir dar vienas labai svarbus atsakomybės požymis, kuris yra taikomas tik tuomet, kai žala 

nekokybišku produktu ar paslauga yra padaroma vartotojui, paslaugos ar produkto pirkėjui, asmeniui 

naudojančiam juos savo poreikiams ar savo artimų žmonių poreikiams patenkinti. 

Taip pat žvelgiant į tai, kad gamintojų ir paslaugų teikėjų ir vartotojų teisiniai santykiai yra gana 

specifiniai, nes dažniausiai šiuose gamintojų, paslaugų teikėjų, vartotojų santykiuose silpnoji pusė yra 

vartotojai, kurių interesus yra privalu ginti. Civilinio kodekso 6.289 straipsnyje yra nustatomi specialūs 

nuo atsakomybės atleidimo pagrindai. Gamintojai ar paslaugų teikėjai, įrodę bent kažkurį vieną iš šių 

pagrindų, kurie įtvirtinti civilinio kodekso 6.289 straipsnyje, galės apsiginti nuo jam pareikštų 

reikalavimų. Šitaip būna išlaikomi protingi ir teisingi balansai tarp vartotojų, gamintojų ir paslaugas 

teikiančių teikėjų interesų. Jeigu būna nesuteikiama galimybė apsiginti nuo atsakomybės gamintojui ir 

paslaugų teikėjui, tuomet jų esama padėtis būtų nepagrįstai apsunkinama, o be abejonės paslaugų bei 

produktų vartotojui ir jo interesams kai kuriais esamais atvejais jam suteikiamos privilegijos, kurios yra 

nepelnytos.  

Šiandien Lietuva yra viena ir Europos sąjungos valstybių narių, tad civiliniame kodekse atskirame 

skirsnyje, kuris yra skirtas atsakomybei už žalą, atsiradusiai dėl netinkamos kokybės produktų ar 

paslaugų, yra vienos iš direktyvos nuostatos. Civiliniame kodekse 6.298 yra įtvirtinti pagrindai atleidimo 

nuo atsakomybės, kurie yra gana panašūs į Direktyvos 7 straipsnį nustatytus pagrindus, kurie yra labai 

panašūs, galbūt šiek tiek identiški. Dėl to aiškinantis gamintojo ir paslaugų teikėjo atleidimą nuo 

atsakomybės ir viso to pagrindus yra gana būtina nenukrypti nuo esamų, įtvirtintų Direktyvoje, nuostatų. 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į Europos Teisingumo Teismo praktiką. Šioje praktikoje yra daugelio 

Europos Sąjungos šalių, valstybių narių patirti gamintojų ir paslaugų teikėjų atleidimai nuo atsakomybės 

dėl netinkamos kokybės produktų ar teikiamų paslaugų.   

Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog Lietuvoje nėra reikšmingos teismų praktikos, kuriose būtų 

nagrinėjami tokie klausimai, kurie yra susieti su paslaugų teikėjų ir gamintojų atleidimu nuo atsakomybės 

ir svarbūs klausimai, kurie iškyla tarp gamintojų, paslaugų teikėjų bei vartotojų. Iki šiandienos Lietuvoje 

yra išnagrinėtos tik kelios su šia atsakomybės rūšimi susijusios bylos. Gal šių bylų šiuo klausimu 

Lietuvoje nėra tiek daug dėl to, kad Lietuvoje yra daug teisinio reglamentavimo, kuris padeda išspręsti 
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iškilusius ginčus dėl netinkamos kokybės produktų ar teikiamų paslaugų padarytos žalos. Bet teismų 

praktikos nebuvimo Lietuvoje šiuo klausimu dėl atsakomybės už padaryta žalą dėl netinkamos kokybės 

produktų ar paslaugų ir atleidimo nuo šios padarytos žalos nepažymi to, kad Civiliniame kodekse 

įtvirtintos nuostatos atsakomybės klausimu yra nereikšmingos.  

Žalos, kurios yra padarytos netinkamos kokybės paslaugomis ir produktais, yra laikomos 

specialiaisiais deliktais civilinės atsakomybės sistemoje. O šie specialieji deliktai – tai yra atsakomybės 

be kaltės principo, kurios taikomos civilinėje teisėje. Dėl to vartotojai, kurie siekia ginti savo teises, 

kurios buvo pažeistos, turi įrodyti žalą, kuri buvo padaryta dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, 

kurias suteikia gamintojai, paslaugų teikėjai ir taip pat turi įrodyti priežastinį ryši tarp jų. Taip pat galima 

atkreipti dėmesį į tai, kad vartotojai žalos atlyginimo santykiuose, kurie būna ir yra nagrinėjami yra 

laikomi silpnąją šalimi, silpnąja puse, o gamintojai ir paslaugų teikėjai – stipriąja šalimi, stipriąja puse. 

Bet šių dienų teisinis įstatymų reglamentavimas vartotojui padeda įgyti realią galimybę ginti savo 

pažeistas teises, kurios buvo pažeistos įsigijus iš gamintojo netinkamos kokybės produktą ar iš paslaugų 

teikėjo netinkamos kokybės paslaugą.  

Apibendrinant šį skyreli apie gamintojo ir paslaugų teikėjo atsakomybę, galima sakyti, jog jų 

atsakomybė nėra absoliuti, įstatymuose yra numatytu atveju kada gamintojas taip pat ir paslaugų teikėjas 

gali būti atleisti nuo jiems gresiančios atsakomybės, bet tik tuo atveju, kada būna įrodytos vienos iš 

įstatymuose numatytų sąlygų. Tai galima padaryti pasirėmus Europos Teisingumo Teismo praktika dėl 

gamintojo atleidimo nuo civilinės atsakomybės žalos, padarytos netinkamos kokybės produktais ar 

netinkamos kokybės paslaugomis, galima sakyti, galbūt teigti, jog tai atleidimo nuo atsakomybės 

pagrindų sąrašas, kuris yra numatytas šioje Direktyvoje Nr. 85/374 yra baigtinis ir taip pat yra 

draudžiamas aiškinti plečiamai.  

 

Atsakomybė už žalą, atsiradusia dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, praktiniai 

aspektai Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikos pavyzdžiu 
 

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylų dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų žalos 

atlyginimo analizės bruožai. Lietuvos Aukščiausias teismas ne kartą yra akcentavęs savo 

jurisprudencijoje, kad yra būtinybė užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų 

interesų apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra kaip 

ir prioritetinė valstybės ekonominės bei socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo 

principas su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, 

vartotojų teisių ginimas vertinamas kaip viešasis interesas, kuris yra svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir 

gan didelei visuomenės daliai.  

 Analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl kylančių ginčų tarp rangovų ar, kitaip 

vadinant, tarp paslaugų teikėjų bei vartotojų, kurie yra paslaugų užsakovai ir gauna netinkamos kokybės 

paslaugas ar produktus, galima konstatuoti, jog tokiuose ginčuose rangovas, paslaugų teikėjas prisiima 

riziką ir, žinodamas savo teisės bei pareigas, turi žinoti, kad nekokybiško daikto, produkto pagaminimo 

atveju užsakovo tai yra vartotojo teisės gali būti ginamos taikant įvairius įstatyme įtvirtintus pažeistų teisių 

gynimo būdus kurių pasirinkimo teisę turi užsakovas.  

 Aptarti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylų nutarčių pavyzdžiu atsakomybės už žalą, atsiradusios  

dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų. Pirmoji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 

skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, 2008 metų gruodžio 23 dieną nutartis civilinėje byloje. Pagal ieškovės 

V. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lambatas“ dėl sutarties nutraukimo, daiktų grąžinimo, 

sumokėtų pinigų grąžinimo ir neturtinės žalos atlyginimo, bylos Nr. 3K-7-581/2008. 

Minėtos bylos esmė: šalys 2006 metais sudarė sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iš savo 

medžiagų ir savo priemonėmis pagaminti, surinkti bei pastatyti nestandartinius virtuvės baldus, o ieškovė 

įsipareigojo darbą priimti ir už jį sumokėti. Sutarties pasirašymo dieną buvo sumokėtas 3000 litų avansas, 

o likusią 3600 litų sumą per tris dienas priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Atsakovas baldus 

pagamino, pristatė ieškovei ir taip pat surinko (sumontavo). Ieškovė 2006 metais birželio 19 dieną 

sumokėjo atsakovui 3000 litų avansą, o 2006 metais rugsėjo 15 dieną likusią pagal sutartį pinigų dalį, tai 

yra 3600 litų. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno skyriaus 

Marijampolės poskyrio 2007 metų balandžio 18 dieną patikrinimo akte Nr. 7MP-07-1023-38, priimtame 

atlikus patikrinimą pagal ieškovės skundą, konstatuota, kad virtuvinių baldų montavimo darbai atlikti 

nekokybiškai, netinkamai įmontuota buitinė technika neužtikrina saugaus ir patogaus naudojimo pagal 

paskirtį.  
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 Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas pateikė nekokybiškus baldus, pirmieji nekokybiškos 

produkcijos požymiai išaiškėjo baldų pristatymo ir montavimo dieną, kiti vėliau. Ieškovės teigimu, darbų 

perdavimo priėmimo akto šalys nėra pasirašiusios. Anot ieškovės, atsakovas kelis kartus bandė taisyti 

greitai išryškėjusius trūkumus, bet jam to nepavyko padaryti. Ieškovės nuomone, šalinant trūkumus, 

praktiškai visas baldų komplektas turėtų būti perdarytas ir abejotina, ar atsakovo meistrai sugebės 

pagaminti geros kokybės produktą. Ieškovės teigimu, ji patyrė neturtinę žalą, daiktų negali naudoti pagal 

paskirtį, jautė atvykusių šalinti defektus asmenų nepagarbą, žeminimą. Ieškovė prašė nustatyti, kad ji 

vienašališkai nutraukia su atsakovu sudarytą sutartį, priteisti iš atsakovo už prekę sumokėtus 6600 litų bei 

10000 litų neturtinei žalai atlyginti.  

Šioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje yra atkreipiamas dėmesys į padarytą neturtinę žalą 

ir ši bylos dalis, kuri buvo susijusi su padarytos neturtinės žalos atlyginimų, buvo nutraukta priėmus 

ieškovės atsisakymą. Taip pat teismas konstatavo, jog šalių sudaryta sutartis yra vartojimo rangos sutartis. 

Buvo nustatyta, kad gaminti baldai buvo iš atsakovo medžiagų, tad dėl šios priežasties teismas nurodė, kad 

atsakovas atsako už padarytų baldų kokybę pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.647 straipsnio 

2 dalį. Šioje byloje atsakovas neįrodė ir nebandė įrodyti, kad defektai ir kitokie trūkumai atsirado dėl 

pačios ieškovės kaltės, nes virtuvėje buvo atliktas remontas ne taip, kaip buvo užfiksuota atliekant 

užsakymo išmatavimus, dėl to atsakovas nereiškęs jokių pretenzijų atsako už Valstybinės ne maisto 

produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno skyriaus Marijampolės poskyrio 2007 metų balandžio 

18 dienos patikrinimo akte nustatytus trūkumus.  

 Išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą, atsižvelgia ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 metų gegužės 12 dienos nutartyje, priimtoje civilinėje byloje 

D. Ž. v. UAB „Titlis“, bylos Nr. 3K-3-237/2008, pateiktus teisės taikymo išaiškinimus. Bylą nagrinėję 

teismai nustatė, jog darbo rezultatai pagal šalių sudarytą vartojimo rangos sutartį yra su trūkumais ir 

neatitinka kokybės reikalavimų, nes apibendrinant virtuvinių baldų montavimo darbai atlikti nekokybiškai, 

netinkamai įmontuota buitinė technika neužtikrina saugaus ir patogaus naudojimo pagal paskirtį. 

Pagrindinė šios bylos esmė, kuri buvo daugiausiai akcentuojama tai ir buvo netinkamas buitinės technikos 

įmontavimas bei neužtikrinimas saugus ir patogus naudojimas. Nes netinkamai įmontuota buitinė technika 

ir netinkamas, nesaugus jos naudojimas gali sukelti sunkias pasekmes arba sunkius sužalojimus šią 

technika naudojantiems asmenims.  

 Taip pat šioje byloje buvo nustatyta, kad darbų priėmimo perdavimo aktas yra nepasirašytas. O 

viskas buvo vykdoma pagal šalių sudarytą sutartį, kurios punktuose buvo nurodyta, jog atsiskaitoma buvo 

pagal vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą mokėjimo pavedimu, pinigus pervedant į vykdytojo 

nurodytą sąskaitą banke, arba grynais, bet buvo nurodoma, jog ieškovė iš pat pradžių jau vengė tinkamai 

vykdyti sutartį, taip pat vengė pasirašyti perdavimo priėmimo aktą, vengė priėmimo perdavimo aktu 

nustatyti trūkumų šalinimo tvarką.  

Remdamasi nurodytais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad kasatorius nepagrįstai 

apeliuoja į civilinio kodekso straipsnio 1.137 straipsnio 2 dalies, 6.38 straipsnio 1, 3 dalių, 6.158, 6.662 

straipsnio 2, 3 dalių nuostatas, todėl su jomis siejami kasacinio skundo argumentai atmestini kaip 

nepagrįsti.  

 Kiti Kasacinio skundo argumentai, kurie buvo pateikti, yra teisiškai nereikšmingi, neturi įtakos 

apskųstų procesinių sprendimų teisėtumui, todėl yra nenagrinėtini.  

Apibendrindama prieš tai nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję 

teismai pagrįstai tenkino ieškovės pareikštus ieškinio reikalavimus ir priėmė iš esmės pagrįstus ir teisėtus 

procesinius sprendimus, kurių naikinti kasacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (Civilinio 

proceso kodekso 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).  

 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi 

Civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi, nutaria: Marijampolės 

rajono apylinkės teismo 2008 metų sausio 29 dienos spendimą bei Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjų kolegijos 2008 metų birželio 19 dienos nutartį palikti nepakeistą.  

Šioje byloje pagrindinė iškelta problema – nekokybiškai įmontuoti virtuvės baldai ir prašoma už tai 

atlyginti padarytą žalą. Tad teismų sprendimu buvo nustatyta, kad darbai buvo atlikti tikrai nekokybiškai. 

Teisėjų kolegija dėl šios bylos pasisakė, kad žemesnės instancijos teismai savo sprendimus argumentavo ir 

jie buvo pagrįsti ir ieškovės naudai. 

Antrojoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje dėl nuostolių atlyginimo bus aptarta padaryta 

žala, kurią ieškovė prašo atlyginti atsakovo. Ši byla, kaip ir pirmoji, yra susijusi su tuo, kad yra prašoma 

atlyginti nuostolius, padaryta žalą. Kaip ir kiekvienoje byloje teikiami argumentai, įrodymai, teismo 
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išvados, bet kiekvienos jos būna individualios pagal kiekvieną bylą. Taip pat kiekvienoje byloje pasisako ir 

žemesnės instancijos teismai, kurie teikia savo argumentus.  

 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2010 metų gruodžio 20 

dienos nutartis civilinėje byloje. Pagal atsakovo A. S. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 metų birželio 7 dienos nutarties peržiūrėjimo civilinėje 

byloje pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui A. S. dėl nuostolių atlyginimo. Bylos Nr. 3K-3-530/2010. 

 Bylos esmė: ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 101 662 litų gyvenamojo 

namo trūkumams pašalinti, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į 

teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad 2006 metų birželio 16 dieną 

pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo iš atsakovo 0,06 hektaro žemės sklypą ir pastatą, gyvenamąjį namą. 

Namo pirmasis aukštas buvo įrengtas ir tinkamas gyventi, o antrąjį aukštą ieškovė įsirengė savarankiškai. 

2007 metų balandžio mėnesį pirmojo aukšto kambario grindyse prie grindjuosčių ieškovė pastebėjo 

pelėsinį grybą. Vėliau paaiškėjo, kad juo užkrėstas apatinis grindų vainikas ir pastato sienos. Ekspertų 

išvadose nustatytą, kad namo statybai apatiniam grindų vainikui buvo panaudoti seni jau naudoti rąstai, 

užkrėsti naminiu grybu, o netinkama grindų ir sienų konstrukcija paskatino jo augimą. Ieškovės teigimu, 

nurodyti namo trūkumai negalėjo būti pastebėti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu, už jų 

atsiradimą atsakingas yra atsakovas, dėl to jam nesutinkant geruoju atlyginti namo trūkumų pašalinimo 

išlaidų, jos iš atsakovo priteistinos teismine tvarka.  

 Vilniaus apygardos teismo 2009 metų spalio 21 dienos sprendimu ieškinys tenkintas iš dalies, 

ieškovei priteista iš atsakovo 39527,99 litų nuostolių, patirtų ieškovei šalinant gyvenamojo namo 

trūkumus, atlyginimas ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojamos nuo 

civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2007 metų liepos 7-osios iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.  

 Taip pat šioje byloje teismas nustatė, jog pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu namo 

pirmasis aukštas jau buvo įrengtas, paruoštas gyventi, taip pat jame iki sutarties sudarymo vienerius metus 

gyveno pats atsakovas, namas yra apkaltas dailylentėmis ir tinkamas gyventi. Name atlikus namo 

rekonstrukciją ieškovė įsirengė antrąjį namo aukštą. Taip pat buvo išsiaiškinta, jog ieškovė prieš 

sudarydama pirkimo – pardavimo sutartį ne kartą lankėsi pas atsakovą ir apžiūrinėjo būstą, kurį pati norėjo 

įsigyti, tačiau per šiuos apsilankymus pelėsio žymių nepastebėjo. Ieškovei buvo pateikti namo techniniai 

duomenys ir taip ji buvo informuota, kad namo pirmasis aukštas yra įrengtas iš senų rastų. Atsakovo ir 

ieškovės sudarytoje pirkimo – pardavimo sutartyje 18.12 ir 18.13 punktuose atsakovas patvirtino ir 

garantavo, kad namo statybos darbai buvo atlikti pagal suderintą projektą ir laikantis teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos darbus reikalavimų, taip pat sutartyje buvo nurodyta, kad nėra esminių turto 

trūkumų. Teismas, remdamasis ekspertų byloje pateiktomis išvadomis, nustatė, kad jose iš esmės yra 

nurodytos vienodos grybo atsiradimo priežastys, kad mediena, kuri buvo naudota namo statybai, buvo 

užkrėsta naminiu grybu, name neįrengta hidroizoliacija, taip sudarant palankią terpę grybui veistis. Dėl to 

teismas nutarė ir atmetė atsakovo teiginius, kad grybas galėjo atsirasti dėl ieškovės atliktos namo 

rekonstrukcijos. Tad remdamasis pirkimo – pardavimo sutarties 19 puntu, Civilinio kodekso 6.399, 6.334 

straipsniais, teismas konstatavo, kad ieškovė turi subjektinę teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti nuostolius 

ir išlaidas, patirtas šalinant daikto trūkumus. Taip pat šioje byloje teismas nustatė, jog ieškovė nustatytus 

namo trūkumus šalino savarankiškai, todėl nusprendė, kad ji neturėjo dalies nurodytų išlaidų darbo 

užmokesčiui, mokesčiams ir panašiai, tad priteisė iš atsakovo ieškovei 39527,99 litų. Lietuvos apeliacinio 

teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2010 metų 

birželio 7 dienos nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 metų spalio 21 dienos sprendimą paliko 

nepakeistą. Taip pat teisėjų kolegija nurodė, kad 2007 metų balandžio mėnesį ieškovė, pastebėjusi 

įsiveisusį grybą, kreipėsi į atsakovą ir šalys vedė derybas dėl namo trūkumų pašalinimo, tačiau šalims 

nesusitarus, ieškovė kreipėsi į ekspertus, vėliau į teismą, todėl laikė nepagrįstais atsakovo argumentus, kad 

ieškovė per protingą terminą nepranešė jam apie pastebėtus trūkumus ir kad pirmosios instancijos teismas 

turėjo taikyti Civilinio kodekso 6.237 straipsnio 5 dalies nuostatas.  

 A. S. rašė Kasacinį skunda ir juo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 metų spalio 21 

dienos sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas iš dalies. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 metų birželio 7 

dienos nutartį ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas.  

 Kasaciniame skunde buvo nurodoma daug nusiskundimų dėl kitų teismų, kurie neįvertino atsakovo 

teikiamų įrodymų, dėl ko atsirado pelėsinis grybas parduotame name. Buvo pasisakyta dėl įrodymų tyrimo 

ir vertinimo reikalavimų pažeidimo, nes bylą nagrinėję teismai netyrė ir nevertino byloje esančių įrodymų, 

patvirtinančių, kad pelėsinis grybas name atsirado ir išplito ne dėl kasatoriaus kaltės, o dėl ieškovės kaltės, 

taip buvo pažeisti įrodymų tyrimo reikalavimai, kurie yra įtvirtinti Civilinio Proceso kodekse 176-185 

straipsniuose, rungimosi, Civilinio Proceso kodekse 12  straipsnyje ir šalių procesinio lygiateisiškumo 
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Civilinio Proceso kodekse 17 straipsnyje principus, taip pat buvo nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo 

teismo senato nutarimo Nr. 51 13-16 punktuose suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. 

Teismas nevertino aplinkybių, kurias pateikė ekspertas nurodęs, kad name vykdomi rekonstrukcijos darbai 

antrame aukšte galėjo pakenkti pirmo aukšto grindims ir po rekonstrukcijos darbų atsirado pelėsinis 

grybas. Nes vykdant rekonstrukcijos darbus buvo lietingos dienos ir didelis vandens kiekis, kuris pakenkė 

pirmojo aukšto grindims, sukėlė pelėsini grybą, kuris atsirado nuo didžiulės drėgmės. Teismas, remdamasis 

šiomis eksperto išvadomis, jas vertino atskirai nuo kitų įrodymų byloje ir taip pažeidė kasacinio teismo 

praktikoje suformuotus reikalavimus, kad teismas privalo patikrinti, ar ekspertų atsakymai į teismo 

pateiktus klausimus yra pagrįsti ekspertizės akte aprašytais tyrimais, t. y. neturi apsiriboti vien ekspertizės 

akte esančiomis išvadomis, bet privalo vertinti ir tiriamojoje akto dalyje nurodytas aplinkybes, taip pat 

patikrinti, ar išvada neprieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 metų rugsėjo 6 dienos nutartis, priimta civilinėje byloje D. A. 

v. Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, bylos Nr. 3K- 452/2006). Ieškovė neįrodė, kad jos prašomi 

priteisti nuostoliai atsirado dėl kasatoriaus neteisėtų veiksmų. Taip pat šioje byloje netinkamai buvo 

taikomos Civilinio kodekso 6.247 straipsnio, 6.253 straipsnio 1, 5 dalys. Teismai neteisingai priėmė 

sprendimą ir nustatė, kad už pelėsinio grybo name įsiveisimą yra atsakingas kasatorius. Šioje byloje įrodant 

kasatoriaus teigiamus argumentus dėl žalos, kurios jo teigimu jis nepadarė ir neturėtų jos atlyginti ieškovei, 

galima pasiremti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Informacijos skyriaus 

2009 metų birželio 26 dienos pažyma, namo rekonstrukcijos metu, keičiant stogo dangą ir statant naują 

patalpą virš garažo, tai yra 2006 metų rugpjūčio mėnesį iškrito du kartus daugiau kritulių nei įprasta tokiu 

metų laiku. Dėl to, kasatoriaus teigimu, dėl didelio kritulių kiekio vykdant rekonstrukcijos darbus egzistavo 

tikimybė, kad namo konstrukcijos sudrėko ir dėl to išplito pelėsinis grybas.  

 Byloje surinkus visus įrodymus buvo nustatytas faktas, kad namo danga buvo jau iš panaudotos 

medienos, kuri jau buvo užkrėsta pelėsinių grybu. Nustačius šį faktą netenka reikšmės tolesni ieškovės 

veiksmai, nes šalių ginčas kilo dėl grybo atsiradimo priežasties. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio 

kodekso 6.333 straipsnio 3 dalį, pardavėjas, net ir esant įstatyme ar sutartyje nustatytam kokybės garantijos 

terminui, nebus laikomas atsakingu už daiktų trūkumus, jeigu įrodys, kad šie atsirado po daiktų perdavimo 

pirkėjui dėl jo netinkamo naudojimo daiktų arba trečiųjų asmenų kaltės, arba nenugalimos jėgos (Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 metų liepos 3 dienos nutartis priimta 

civilinėje byloje UAB „Ruukki Lietuva v. UAB „Laugina“, bylos Nr. 3K-3-182/2009). Pažymėtina, jeigu 

pardavėjas savo atsakomybę dėl netinkamos perduoto daikto kokybės neigia, remdamasis Lietuvos 

Respublikos Civilinio kodekso 6.327 straipsnio 5 dalies nuostata, tai jam tenka pareiga įrodyti Lietuvos 

Respublikos Civilinio kodekso 6.348 straipsnio 2 dalyje nustatytas aplinkybes, taip pat, kad jis nežinojo ir 

neturėjo žinoti, jog perduodami daiktai neatitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų (Lietuvos 

Respublikos Civilinio kodekso 6.348 straipsnio 3 dalis).  

 Kasatorius nurodo šalinančias aplinkybes nuo atsakomybės dėl netinkamos kokybės daikto, tai kad 

ieškovė, prieš sudarydama namo pirkimo – pardavimo sutartį, dažnai lankėsi kasatoriaus namuose, buvo 

informuota apie tai, kad namas pastatytas iš senos medienos, dėl to galėjo pastebėti namo trūkumus, kaip ir 

atlikdama namo rekonstrukciją 2006 metų rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, tačiau į kasatorių per protingą 

terminą nesikreipė, dėl to netenka teisės remtis gyvenamojo namo trūkumais ir prašyti atlyginti jų šalinimo 

išlaidas.  

 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio 

Proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi, nutaria: Lietuvos apeliacinio 

teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 metų birželio 7 dienos nutartį palikti nepakeistą. 

Priteisti iš atsakovo A. S. ieškovei L. G. 1000 litų (vieną tūkstantį litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti 

atlyginimą. Priteisti iš atsakovo A. S. valstybei 24,65 litus (dvidešimt keturis litus 65 ct) išlaidų, susijusių 

su bylos nagrinėjimu kasacinės instancijos teisme, atlyginimą. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 

yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.  

 Šioje byloje pagrindinė problema buvo namo trūkumai ir prašoma suma jiems pašalinti. Ieškovės 

prašymu buvo prašoma atsakovo išmokėti sumą, kuria butu pašalinti namo trukumai, bet teismas 

nusprendė, kad kasatoriaus nurodomos lengvinančios aplinkybės yra labai svarios ir ieškovė neteko teisės 

prašyti piniginės sumos namo trūkumams taisyti.  

 Kitoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, 

restitucijos taikymo, turtinės, neturtinės žalos priteisimo. Ši byla yra išskirtinė tuo, kad joje buvo sudaryta 

pirkimo–pardavimo sutartis, kurią norima nutraukti dėl to, kad kilo ginčas tarp ieškovo ir atsakovo dėl 

teisės normų, kurios reglamentuoja vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. Taip pat ši byla susijusi su 

pirmosiomis nagrinėtomis bylomis tuo, kad joje prašoma atlyginti žalą ir kad žala būtų atlyginta 
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pateikiama daug faktų ir įrodymų. Kiekvienoje šioje byloje yra padaryta žala, kurią teismo keliu norima 

prisiteisti. Bet kiekvienas teismas teikia savo išvadas ir argumentus bei kiekvienos bylos, išspręstos teisme, 

išvados būna kitokios.  

 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2013 metų liepos 19 

dienos nutartis civilinėje byloje. Pagal ieškovės D. Š. ieškinį atsakovams UAB „Borgalita“, UAB 

„Kardera“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, turtinės, neturtinės žalos 

priteisimo. Bylos Nr. 3K-3-406/2013. 

Bylos esmė: byloje kilo ginčas dėl materialiosios ir proceso teisės normų, reglamentuojančių 

vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, solidariąją atsakomybę, teismo pareigą motyvuoti teismo 

sprendimą, aiškinimo ir taikymo. 

         Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė nutraukti 2002 m. gegužės 27 d. sudarytą UAB „Kardera“ ir D. Š. 

„Borga“ stogo dangos Polyester P30 „Colorcat“ pirkimo–pardavimo sutartį, taikyti restituciją ir įpareigoti 

atsakovą UAB „Kardera“, jei šis pageidaus, pasiimti savo lėšomis iš ieškovės namų valdos, demontuotą 

stogo dangą per 10 dienų nuo ieškovės pranešimo apie galimybę pasiimti stogo dangą; priteisti iš 

atsakovų UAB „Kardera” ir UAB „Borgalita“ solidariai ieškovei 62 650,78 Lt turtinės ir 5000 Lt 

neturtinės žalos atlyginimą.  

         Nurodyta, kad „Borga“ stogo danga Polyester P30 „Colorcat“, kuriai suteikta 10 metų garantija, 

buvo uždengtas ieškovės statomo namo stogas. 2009 m. rugpjūčio 15 d. ieškovė pastebėjo, kad stogo 

pakraščio apatinė bangos dalis surūdijusi, ją dengęs poliesteris nusilupęs, analogiški defektai ant stogo 

kraigo dangtelių bei kitose vietose. 2009 m. rugpjūčio 19 d. stogą tik apatiniuose pakraščiuose apžiūrėjo 

UAB „Borgalita“ atstovas, kuris su nurodytais defektais sutiko ir patarė parašyti pretenziją. Ieškovė 2009 

m. rugpjūčio 22 d. pretenzija (raštu) informavo garantiją suteikusią UAB „Borgalita“ apie atsiradusius 

defektus. UAB „Borgalita“ atsisakė pripažinti pretenzijas pagrįstomis, nes korozijos židiniai nesudarė 

daugiau kaip 5 proc. stogo dangos ploto. 2010 m. gegužės 10 d. ieškovė dėl netinkamos kokybės stogo 

dangos lakštų kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri 2010 m. rugpjūčio 16 d. 

nutarimu konstatavo, kad stogo dangą pardavusi UAB „Kardera“ bei platinusi UAB ,Borgalita“ neįvykdė 

pareigos užtikrinti gaminių saugą ir teikti į rinką saugius, tinkamus naudoti pagal paskirtį statybos 

produktus, t. y. pardavė ieškovei netinkamą naudoti pagal paskirtį stogo dangą, kuri negalėjo būti 

montuojama statinyje, pasiūlė pardavėjui UAB „Kardera“ iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. pakeisti 

netinkamus stogo dangos lakštus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas. Šios rekomendacijos 

atsakovo liko neįvykdytos. Netinkančios naudoti pagal paskirtį stogo dangos pardavimas laikytinas 

esminiu sutarties pažeidimu, pažeidžiančiu vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo principus, 

todėl sutartis turi būti nutraukta (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 punktas). Dėl 

netinkamos kokybės stogo dangos pardavimo, paaiškėjusios aplinkybės, kad tokia danga neatitinka 

saugos reikalavimų ir kad iš viso negalėjo būti montuojama, sudėtingo ir sunkaus aiškinimosi su stogo 

dangos platintoju, patyrė daug nemalonių išgyvenimų. Tokių patiria ir dabar, nes laukia sudėtingi stogo 

keitimo darbai, neišvengiami ilgalaikiai nepatogumai, diskomfortas, gal net ir papildomi nuostoliai. 

Remdamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punktu ieškovė prašo priteisti 

neturtinę žalą, taip pat atsižvelgdama į tai, kad UAB „Kardera“ yra iškelta bankroto byla, į ieškovės, kaip 

vartotojos, statusą šioje byloje, vadovaujantis teisingumo principu, – priteisti žalos atlyginimą iš abiejų 

atsakovų. 

 Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinio teismo nutartis buvo tokios, kad vertindamas 

neturtinės žalos atlyginimo klausimą teismas įvertino, kad ieškovė gyvena name, kurio stogo danga yra 

netinkama, ji patiria papildomų išgyvenimų dėl galimų padarinių, sukeltų korozijos, kasdien mato 

neestetišką namo vaizdą, nuo 2009 metų rugpjūčio mėnesio, kada kreipėsi su pretenzija į UAB 

„Borgalita“, iki šiol stogo danga yra nepakeista, ieškovei nustatytas neįgalumas, o papildomi išgyvenimai 

gali sustiprinti esamas sveikatos problemas. Esant nurodytoms aplinkybėms bei vadovaujantis 

protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijais, iš atsakovo UAB „Kardera“ ieškovės naudai teismas 

priteisė 2000 Lt neturtinės žalos. Buvo nustatyta, kad stogo danga tikrai yra nekokybiška ir neatitinka 

tokios kokybės, kokia turėtu būti, tad teismas dėl tokių neatitikimų ieškovei priteisė minėtą sumą.  

 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi 

Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartį iš dalies pakeitė: priteistą D. Š. iš BUAB 

„Kardera“ 25 000 Lt turtinės žalos atlyginimą padidino iki 34 950 Lt; patvirtintą D. Š. 56 140 Lt 

reikalavimą BUAB „Kardera“ padidino iki 66 090 Lt; patvirtintą UAB „Borgalita“ 5000 reikalavimą 

BUAB „Kardera“ padidino iki 7700 Lt; likusią nutarties dalį paliko nepakeistą. Šioje byloje teisėjų 

kolegija nurodė, kad nagrinėjamos bylos pirmosios instancijos teisme ir apeliaciniame teisme, nei 

viename iš jų nebuvo pateikta stogo dangos Polyester P30 „Colorcat“, kuria buvo uždengtas ieškovės 
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namas, atitikties deklaracija, kas įrodo, kad nebuvo užtikrinta, jog į rinką būtų teikiami tik saugūs ir 

tinkami naudoti pagal paskirtį statybos produktai. Vartotojas turi teisę spręsti, kurį iš įstatyme įtvirtintų 

teisių gynimo būdų rinktis. Ginčą nagrinėjantis teismas, įvertindamas vieno ar kito vartotojo teisių 

gynimo būdo pasirinkimo pagrįstumą, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir 

siekti, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų 

pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo 

argumentais dėl žalos priteisimo iš UAB „Kardera“, taip pat pabrėžė tai, kad nagrinėjamu atveju UAB 

„Borgalita“ nėra stogo dangos gamintojas ir jam atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Civilinio 

kodekso 6.292 straipsnį kuriame nurodyta, kad: 

1. Gamintojas ar paslaugų teikėjas privalo atlyginti dėl netinkamos kokybės produktų ar netinkamos 

kokybės paslaugų atsiradusią žalą. 

2. Gamintoju laikomas galutinio produkto, produkto dalies arba žaliavų gamintojas, paslaugų 

teikėjas ar kitas asmuo, kuris pažymėdamas produktą (paslaugas) savo vardu, prekės ženklu ar 

kitu skiriamuoju žymeniu nurodo save kaip gamintoją (paslaugų teikėją). 

3. Kiekvienas asmuo, kuris dėl savo verslo importuoja į Europos ekonominės erdvės valstybių 

teritoriją netinkamos kokybės produktą turėdamas tikslą jį parduoti, išnuomoti ar kitaip 

paskirstyti, atsako kaip gamintojas. 

4. Jeigu produkto gamintojo neįmanoma nustatyti, kiekvienas produktą realizavęs asmuo laikomas 

gamintoju, išskyrus atvejus, kai jis per protingą terminą praneša nukentėjusiam asmeniui apie 

produkto gamintoją arba apie produktą patiekusį asmenį. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai 

produktas buvo importuotas nenurodant jo importuotojo, nors jo gamintojas žinomas. 

5. Šio skirsnio normos taikomos tik tais atvejais, kai produktai (paslaugos) įsigyjami vartojimo, o ne 

verslo tikslais. 

           Stogo dangą ieškovei pardavė UAB „Kardera“, kuri ir privalo atlyginti žalą, o įmonės bankrotas 

negali būti pagrindas taikyti solidariąją atsakomybę. 

 Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ieškovė pateikė stogo dangos keitimo išlaidų 

skaičiavimą. Nors atsakovai nenori sutikti ir nesutinka su juo, tačiau nepateikė jokių įrodymų, 

patvirtinančių kitokio dydžio stogo dangos pakeitimo išlaidas. Atkreiptas dėmesys į tai, kad naudojimosi 

stogo danga laikas neturi jokios įtakos šios dangos keitimo išlaidų dydžiui. Dėl to nebuvo kažkokio tai 

pagrindo mažinti ieškovei priteistinas stogo dangos keitimo išlaidas. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios 

instancijos teismo nutarties dalis, kuria sumažintas minėtų išlaidų dydis, keistina ir priteista suma teisėjų 

kolegijos buvo padidintina iki 34 950 Lt. Teisėjų kolegija iš esmės pritarė ir sutiko su pirmosios 

instancijos teismo nutartyje išdėstytais motyvais dėl neturtinės žalos dydžio priteisimo, todėl šią 

sprendimo dalį paliko tokią, kokia yra, ir jos nepakeitė.  

 Taip pat šioje byloje buvo rašytas ir kasacinis skundas, kuriame nurodama daug nusiskundimų ir 

jais yra prašoma pakeisti teismo sprendimą, priimti naują kita teismo sprendimą. Pirmiausia kasaciniame 

skunde yra nusiskundimas dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 5 dalies ir 6.279 

straipsnio 1 dalies aiškinimų. Teismas, spręsdamas dėl solidariosios atsakomybės UAB „Borgalita“ 

taikymo, nurodė tik vienintelį argumentą, kad ši įmonė nėra stogo dangos gamintoja ir jai atsakomybės 

pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.292 straipsnį nekyla, o įmonės bankrotas negali būti 

pagrindas solidariajai atsakomybei taikyti. Tokiu sprendimu buvo lemta, kad vartotojo teisės buvo 

apgintos tik formaliai, o ne realiai, dėl to nėra užtikrinama, kad vartotojos teisės buvo apgintos tinkamai. 

Nes įmonė kuri turi išmokėti žalos atlyginimą šiuo metu jau yra bankrutavusi. Taip pat šioje byloje yra 

problema dėl įrodymų vertinimo ir teismo pareigos motyvuoti teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos 

teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, nes, spręsdamas dėl 

atsakovų solidariosios atsakomybės, nevertino kasatorės procesiniuose dokumentuose bei žodiniuose 

paaiškinimuose nurodytų argumentų, didžiosios dalies esminių kasatorės skundo argumentų buvo 

neperkelti į nutarties aprašomąją dalį, todėl dėl jų ir motyvuojamojoje dalyje nebuvo pasisakyta. Šioje 

byloje apeliacinės instancijos teismas neatsakė į pagrindinius ir esminius bylos faktinius ir teisinius 

aspektus dėl solidariosios atsakomybės taikymo. Problema iškilo ir dėl neturtinės žalos atlyginimo. 

Teismai nevertino neturtinės žalos atlyginimo dydžio, argumentuotai nepagrindė kiekvieno iš Lietuvos 

Respublikos Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų taikymo nagrinėjamos bylos 

faktinėms aplinkybėms, todėl neteisingai išsprendė klausimą dėl piniginės kompensacijos dydžio šioje 

byloje ir nukrypo nuo teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. Š. ir kt. v UAB „Tez tour“, bylos Nr. 

3K-3-386/2008; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. ir kt. v. UAB „Tez tour“, 

bylos Nr. 3K-3-201/2010). Pirmosios instancijos teismas vertino tik du kriterijus, t. y. kasatorės patirtus 

http://www.infolex.lt/ta/12755:ver5:str6.250
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/paieska.aspx?card_id=0D5E4936-8822-4E3C-BF60-1A4F5073B17F
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/paieska.aspx?card_id=0D5E4936-8822-4E3C-BF60-1A4F5073B17F
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/paieska.aspx?card_id=71D51369-EC84-4B5E-B1B0-C78F20B42396
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dvasinius išgyvenimus ir tai, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla, ir nevertino jai padarytos didžiulės 

turtinės žalos dydžio, jos turtinės padėties, ilgo proceso, patiriamos nuolatinės nervinės įtampos, nes 

besiplečianti korozija kelia grėsmę visam namui, jo kokybei, gydytojų diagnozuotos depresijos, 

neatsižvelgė į žalą padariusių asmenų kaltę. Byloje nenustatyta jokių jos veiksmų ar neveikimo, kurie 

galėtų būti vertinami kaip pagrindas sumažinti atlygintinos neturtinės žalos dydį.  

Šioje byloje taip pat daug aiškinama dėl netinkamos kokybės parduodamo daikto garantijos ir 

atsakomybės taikymo už netinkamos kokybės daiktus. Pagrindinė pardavėjo pareiga pagal vartojimo 

pirkimo–pardavimo sutartį yra perduoti pirkėjui sutartį atitinkančią prekę. Vartojimo pirkimo–pardavimo 

sutarčių atveju, be bendrųjų prekės atitikties nuostatų, nustatytų Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 

6.327 straipsnyje, 6.333 straipsnio 1 dalyje, įstatyme įtvirtinti papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti 

sutarties dalykas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.363 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties 

dalyku esanti prekė pripažįstama tinkamos kokybės, jei ji atitinka įprastus tokioms prekėms keliamus 

reikalavimus ir pagrįstus vartotojo lūkesčius. Vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais 

garantuoja daiktų kokybės garantiją pagal įstatymą. Taigi, garantija dėl daikto kokybės jų perdavimo 

momentu yra nepriklausomai nuo to, nustatyta ji sutartyje ar ne, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 

6.317 straipsnio 2 dalis, 6.363 straipsnio 1 dalis. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.333 straipsnio 

2 dalyje atskleistas daikto kokybės garantijos turinys – tai pardavėjo pareiga garantuoti pirkėjui, kad 

daiktai atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų daiktų trūkumų, dėl kurių 

daikto nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba dėl kurių daikto 

naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų to daikto 

pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas nustato 

dviejų rūšių daiktų kokybės garantijas, tai yra tokias, kaip pirmiau nurodytą garantiją pagal įstatymą, kuri 

taikoma pardavėjo, ir sutartinę garantiją. Pastaroji yra laikoma kaip papildoma garantija, kurią gali 

suteikti pardavėjas ar kitas platintojas, gamintojas šalia garantijos pagal įstatymą. Atsakovo UAB 

„Borgalita“ suteikta stogo dangos garantija yra sutartinė garantija, kuri suteikta dešimčiai metų ir kas 

šioje byloje aktualu, apima koroziją, atsiradusią išimtinai išorinėje dangos pusėje, jei korozija apima 

daugiau kaip 5 procentus atskiro pastato dangos ploto. Ši sutartinė garantija yra tokia kaip ir papildoma 

garantija, šalia kurios visada yra taikoma pardavėjo suteikiama garantija pagal įstatymą, tai šioje 

garantijoje gali būti nustatytos konkrečios sąlygos, kuriomis ši garantija gali būti taikoma. Nagrinėjamu 

atveju UAB „Borgalita“ suteikė garantiją tuo atveju, jei korozija viršija 5 procentus, tik tada pirkėjas gali 

tiesiogiai į jį kreiptis su savo pretenzija. Jeigu korozija neviršija 5 procentų, tai vartotojui yra taikoma 

pardavėjo suteikiama garantija pagal įstatymą, kuri negali varžyti vartotojų teisių, kurios, įsigijus 

netinkamos kokybės prekę, yra nustatomos teisės aktuose, tokiuose kaip Vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo 16 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.334 straipsnio 4 dalis.  

Bylą nagrinėję teismai pagrįstai nustatė, kad UAB „Borgalita“ nėra pagrindo taikyti atsakomybę už 

žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų pagal Lietuvos Respublikos Civilinio 

kodekso 6.292 – 6.300 straipsnius. Taip pat pabrėžiama tai, kad šios deliktinės atsakomybės atsiradimo 

pagrindas – žalos padarymo faktas. Tačiau bylos nagrinėjimo metu kasatorė neįrodinėjo šios deliktinės 

atsakomybės kilimo būtinųjų sąlygų, taip pat dėl netinkamos kokybės produkto atsiradusią kokią nors 

žalą, atitinkančią Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.299 straipsnio nuostatus. Taigi, nenustačius 

atsakovo UAB „Borgalita“ civilinės atsakomybės taikymo pagrindų nepagrįstais laikytini kasatorės 

reikalavimai atsakovams taikyti solidariąją atsakomybę.  

Vienas iš svaresnių Kasacinio skundo argumentų yra toks, kad atsakovams turėtų būti taikoma 

solidarioji civilinė atsakomybė, nes Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 

patikrinimo akte tokia atsakomybė yra nustatyta ir jos išvadą patvirtino Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba, atmestinas kaip nepagrįstas. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad remiantis Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo 21 straipsnio nuostatomis Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio 

ministerijos patikrinimo aktas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra 

rekomendacinio, bet ne privalomojo pobūdžio: Inspekcija ir Tarnyba tik pasiūlo pardavėjui, paslaugų 

teikėjui per nustatytą terminą įvykdyti vartotojo reikalavimą. Dėl to teismai, spręsdami šalių ginčą, iš 

esmės Inspekcijos patikrinimo aktą ir Tarnybos nutarimą pagrįstai vertino kartu su kitais byloje esančiais 

įrodymais. 

Šioje byloje taip pat yra kalbama apie neturtinės žalos atlyginimą. Kasaciniame skunde nurodoma, 

kad teismai neįvertino neturtinės žalos atlyginimo dydžio kriterijų visumos ir priteistas neturtinės žalos 

atlyginimas yra per mažas.  
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Konkretaus kasatorei padarytos žalos atlyginimo dydžio nustatymas yra fakto klausimas, todėl 

kasacinės instancijos teismas šio klausimo neanalizuoja, o tik vertina, ar bylą nagrinėję teismai, 

nustatydami priteistinos neturtinės žalos atlyginimą, tinkamai taikė materialiosios teisės normas. 

Kasatorė prašė priteisti jai 5000 litų neturtinės žalos atlyginimo, dėl to, kad ji nukentėjo nuo 

netinkamos kokybės produkto, paslaugos ir blogai jautėsi, dėl to patyrė daug negerų išgyvenimų.  

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad, įvertinus vertybių, dėl kurių pažeidimo atsirado neturtinė žala, 

pobūdį, trukmę, padarinius, patirtus išgyvenimus, taip pat vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir 

teisingumo principais kasatorės patirtos neturtinės žalos dydis yra 2000 Lt. Apeliacinės instancijos 

teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė kasatorei 2000 Lt neturtinei žalai 

atlyginti.  

Taip pat teisėjų kolegija nesutinka su kasatorės argumentais, kad teismai, vertindami kasatorei 

padarytą neturtinę žalą, neatsižvelgė ir neįvertino kasatorės patiriamos nuolatinės įtampos, blogų 

išgyvenimų, padarytos turtinės žalos dydį ir kitų svarbių aplinkybių. Atsižvelgdama į teismų nustatytas 

faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje teismai įvertino visas žalos 

dydžiui nustatyti svarbias aplinkybes, todėl žalos dydis teismų nustatytas tinkamai. Kasacinio skundo 

argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad buvo pažeista Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 

6.250 straipsnio 2 dalies nuostata dėl neturtinės žalos dydžio kriterijų taikymo.  

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog teismai būtų nukrypę nuo 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, todėl šie kasacinio 

skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamų teismų procesinių sprendimų.  

Taip pat kasatorė teigia, kad buvo pažeista Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso kodekso 331 

straipsnio 4 dalis, nes teismas nepasisakė dėl kiekvieno atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyto 

argumento. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismo procesinis dokumentas turi būti argumentuotas. 

Motyvuojamosios teismo sprendimo nutarties dalies paskirtis yra pagrįsti apeliacinės instancijos teismo 

išvadas, išdėstytas rezoliucinėje apeliacinės instancijos teismo sprendimo nutarties dalyje. Teismo 

sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo 

motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas 

atidžiai (žr. Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, par. 30, 27 September 2001). Pareigos nurodyti priimto 

sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama 

konkrečių bylos aplinkybių kontekste (žr. Ruiz Torija v. Spain and Hiro Balani v. Spain, judgments of  9 

December 1994, Series A. Nos 303 – A and 303 – B, p. 12, par. 29, ir p. 29-30, par. 27; Higgins and 

Others v. France judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 60, par. 

42). Tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai 

atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 

288, p. 20, par. 61).  

Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas apskųstoje nutartyje 

argumentuotai atsakė į pagrindinius išnagrinėtų klausimų aspektus, todėl atmestini kaip nepagrįsti 

kasacinio skundo argumentai, kuriais teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos 

Respublikos Civilinio Proceso kodekso 331 straipsnio 4 dalies 3 punktą.  

 Kiti kasacinio skundo argumentai vertintini kaip neturintys reikšmės teismų praktikos formavimui 

ir įtakos apskųstų teismų procesinių sprendimų teisėtumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. 

 Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas 

tinkamai aiškino ir taikė materialiosios bei proceso teisės normas, todėl kasacinio skundo argumentai 

atmestini kaip nesudarantys pagrindo teismo nutarčiai panaikinti Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso 

kodekso 346 straipsnį.  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi, nutaria: 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti 

nepakeistą. Priteisti iš ieškovės D. Š. (duomenys neskelbtini) 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Lt 

bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Borgalita“ (j. a. k. 125516812) naudai ir 71,28 Lt (septyniasdešimt 

vieną litą 28 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (priteistina suma mokama į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660). Ši Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. 

Šioje byloje pagrindinė problema buvo tai, kad butu atlyginta žala už netinkama kokybę ir 

kiekvienas teismas pasisakė apie savo sprendimus, vienos instancijos teisme net buvo padidintos 

piniginės sumos dėl žalos atlyginimo, bet aukštesnės instancijos teismas nesutiko su nurodytomis 

sumomis ir priėmė kitokį sprendimą.  
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 Kiekvienoje išnagrinėtoje byloje yra be galo daug panašumų, nes visos bylos yra tarpusavyje 

surištos problemos sprendimu, problemos aiškinimu. Visos šios bylos yra susijusios tuo, kad jose yra 

sprendžiamos problemos dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų padarytos žalos, kurią paslaugų 

teikėjai ar produktų pardavėjai turi atlyginti, bet be teisėsaugos institucijų to jie nepadaro. Tad kiekvieną 

kartą kai nėra randama kitokios išeities vartotojui, kad jam būtų atlyginta žala belieka tik kreiptis į teismą 

ir iškeltoje byloje aiškintis visas detales, dėl ko buvo pateikta netinkamos kokybės prekė ar netinkamos 

kokybės paslauga. Kiekviena byla baigiasi situacijos išsprendimu ir būna išaiškinta, kas kaltas dėl 

padarytos žalos, dėl ko ji atsirado ir kaip ir kas ją turės atlyginti. Taip šiomis dienomis kiekvienas 

vartotojas gavęs netinkamos kokybės produktą ar paslaugą gali prisiteisti jam padarytus nuostolius, kad 

jie butu atlyginti ir tai gali įvykdyti tik teisėsaugos institucijų pagalba.   

 

Išvados 
 

Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius 

(žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) 

ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Taip pat buvo išanalizuotos civilinės atsakomybės rūšys, 

kurios yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Išanalizuota, kad teorinių doktrinų atstovai teisinės 

atsakomybės sampratą taip pat aiškina nevienodai. Išanalizavus atsakomybės už žalą sampratą bei 

ypatumus, paaiškėjo, kad pagal atsakomybės atsiradimo pagrindus civilinė atsakomybė yra skirstoma į 

sutartinę ir deliktinę atsakomybę. Sutartinės atsakomybės kyla iš sutartinių prievolių pažeidimo, tada 

deliktinė atsakomybė būna susiejama su žala, padaryta tam tikram asmeniui, ar turtui, taip pat ir įstatymų 

numatytais atvejais ir su neturtine žala. Pasiremdama gana glaustu šiuo esminiu civilinės atsakomybės 

požymių aprašymų, gamintojo ir paslaugų teikėjo atsakomybę galima būtų priskirti ir prie sutartinės ir 

prie deliktinės atsakomybės. 

Išanalizavus gamintojo ar paslaugų teikėjo atsakomybę už žalą kuri atsirado dėl netinkamos 

kokybės produktų ar paslaugų paaiškėjo, kad gamintojo ir paslaugų teikėjo atleidimo nuo atsakomybės už 

žalą, padarytą dėl nekokybiškų produktų ir paslaugų, pagrindas – tai visuma aplinkybių, kurias įrodęs, 

gamintojas ar paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už žalą, padarytą dėl nekokybiškų 

produktų ir paslaugų, kai yra nustatomos civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos.  

 Teisės aktų analizė leido susipažinti su atsakomybės už žalą, atsiradusios dėl netinkamos kokybės 

produktų ar paslaugų, teikėjų atsakomybe ir teisėmis, kurias turi paslaugų ar produktų vartotojas. 

Lietuvos Aukščiausias teismas ne kartą yra akcentavęs savo jurisprudencijoje, kad yra būtinybė užtikrinti 

vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas taip pat yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra kaip ir prioritetinė valstybės ekonominės bei 

socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas su vartotojų teisių apsauga 

susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių ginimas vertinamas 

kaip viešasis interesas, kuris yra svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir gan didelei visuomenės daliai. 

Kiekvienas paslaugų užsakovas, vartotojas nori būti užtikrintas, kad įsigyjant kažkokia tai paslaugą ar 

prekę ji būtų kokybiška, o kad vartotojas tikrai būtų užtikrintas dėl kokybės ir kad prekei esant 

nekokybiškai jam bus atlyginta, reikėtų sudaryti sutartį tarp rangovo ir užsakovo. Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo nutartyse yra pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas kitas teisės 

institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslus. O vartojimo sutarties instituto tikslas yra didesnės 

vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimas. 

 

Rekomendacijos 
 

Rekomenduotina griežtinti gamintojo ar tai paslaugų teikėjo atsakomybę dėl netinkamos kokybės 

produktų ir paslaugų, nes šiomis dienomis dažnai gamintojai ar paslaugų teikėjai nuo jiems kylančios 

atsakomybės išsisuka ar žalą atlygina tik dalinai. Mano siūlymas būtų kuo dažniau stebėti, reaguoti į 

vartotojų nusiskundimus, tikrinti gamintojus, paslaugų teikėjus tam tikroms institucijoms, kurios galėtų 

užkirsti kelią netinkamos kokybės produktams ar paslaugoms patekti į rinką. Taip pat reikėtų dažniau 

vertinti ir atsižvelgti į gamintojo nerūpestingumą gaminant produktą ar teikiant paslaugą, nes netinkamos 

kokybės produktai ir paslaugos atsiranda dėl gamintojo ar paslaugų teikėjo nerūpestingumo.   
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LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM DEFECTIVE PRODUCTS OR SERVICES 

 
              Summary. This theme of responsibility for damage caused by defective products or services is very 

important because a lot of people every day face with this problem on a daily basis raises questions how to solve this 

problem, as the manufacturer to ask to make damages for inadequate quality of services or products. Even very often 

there is a big problem for consumers who have purchased the wrong product or service to determine the 

manufacturer of the product, if the product can not be determined, each product realized person considered as the 

manufacturer, except for some cases where it is within reasonable time, inform the victim of the producer, 

manufacturer or Product person. But very often people served by defective products or services want to be exempt 

from liability. 

               Keywords: liability, damage, product, service, quality. 
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ATVIRO KODO TURINIO VALDYMO SISTEMŲ PALYGINIMAS 
 

Doc. dr. Donatas Dervinis 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje aprašomos ir palyginamos šiandien dažniausiai naudojamos turinio valdymo 

sistemos (TVS), kurios leidžia vartotojui arba programuotojui greitai suprojektuoti žiniatinklį. Atviro kodo turinio 

valdymo sistemų yra per 100, tačiau dėl įvairių priežasčių tik kelerios yra naudojamos ir vertinamos kaip 

profesionalios, išbaigtos, galinčios lygiuotis į daugelį mokamų arba komercinių produktų. Šiame straipsnyje 

apžvelgiamos ir palyginamos populiariausios trys TVS: WordPress, Drupal ir Jomla. 

Pagrindinės sąvokos: turinio valdymo sistema, internetas, žiniatinkliai, tinklinis programavimas. 

 

Įvadas 
 

Žiniatinklio (angl. web page) istorija prasidėjo dar 1984 metais, kai Ted Nelson pasiūlė hiperteksto 

ir hipermedijos sąvokas. Jau 1987 metais pradėti kurti primityvūs puslapiai, o proveržis įvyko 1989 

metais, kai buvo  sukurta pirmoji grafinė žiniatinklio naršyklė (angl. browser ) NCSA Mosaic – programa 

labai panaši į šiuolaikines naršykles. Tuo metu vienintelis puslapių kūrimo būdas buvo HTML 

ženklinimo kalba. Vėliau buvo sukurtas CSS – pakopinių stilių formatavimo standartas. Šiandien 

žiniatinklį galima kurti naudojant keliolika technologijų ir kalbų, jas galima suskirstyti į serverio arba 

tarnybinės stoties dalyje (angl. web server) (žr. 1 pav.) veikiančias (angl. back end side) ir vartotojo 

dalyje (angl. local computer) veikiančias (angl. front end side). 

 
1 pav. Kliento – serverio technologijos iliustracija 

Šaltinis: https://upload.wikimedia.org  

 

 Tarnybinės stoties pusėje veikiančių  technologijų ir kalbų yra virš 20 pvz.:  PHP, Ruby on Rails, 

C, Java, Perl, ASP, Python ir kitos. Jų populiarumas parodytas 2 paveiksle. 

 

 
 

2 pav. Serverio pusėje veikiančių programavimo kalbų populiarumas 2015 metais (sąraše rodomi 

žiniatinkliai naudojantis vieną ar kelias kalbas, todėl suminis procentas daugiau nei 100%) 

Šaltinis: http://w3techs.com/ 

 

Teoriškai serverio pusėje galima programuoti bet kokia programavimo kalba, veikiančia serverio 

operacinėje sistemoje, kadangi duomenys yra perduodami iš vartotojo per HTTP protokolą ir toliau 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
http://w3techs.com/
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saugomi ir apdorojami norimose formose ir struktūrose. Vartotojo pusėje veikiančių internetinių 

technologijų sąrašas yra žymiai kuklesnis, pagrindinės kalbos (technologijos) – JavaScript, Flash, 

Silverlight, taip pat joms galima priskirti AJAX, kuri naudoja JavaScript skirtą duomenų ir įvykių 

apdorojimui kartu su XML arba JSON – duomenų transportavimui tarp serverio ir klieno aplinkų. 

XHTML, HTML, CSS – nėra programavimo kalbos ar technologijos, tai ženklinimo kalbos (angl. 

Markup Languages), tačiau jos taip pat veikia kliento pusėje. 

Tačiau retas programuotojas šiandien pradeda kurti žiniatinklį „nuo nulio“, tokio projekto kaina 

labai išaugtų, taip pat būtų ilgas atlikimo terminas. Tokios pagalbinės priemonės, kaip karkasai (angl. 

framework), klasės (angl. classes) ar bibliotekos (angl. library), šiandien yra populiarios priemonės, 

leidžiančios labai paspartinti ir atpiginti darbą, sukurti efektyvią ir patogia aplinką. Užtenka atsisiųsti 

norimą priedą ir jį įdiegti į kuriamą projektą. Žinoma, už tokių, dažniausiai, nemokamų bibliotekų ir 

karkasų kokybę, paprastai niekas neatsako (vertinant iš teisinės pusės), jos platinamos dažniausiai pagal 

Freeware, Open Source ar GNU tipo licenzijas, todėl iškilusias problemas dažnai reikia spręsti savo ar 

kitais viešaisiais ištekliais (forumai, virtualūs programuotojų klubai ir pan.). Reikia paminėti, kad neretai 

yra ir pačių autorių pagalba, jie periodiškai (jei projektas dar atnaujinamas) išleidžia nemokamas naujas 

versijas, suteikia konsultacijas. Dar dažniau, autoriai teikia nemokamai bibliotekai ar karkasui mokamą 

palaikymą (angl. support), kuris veikia prenumeratos arba kitu sutartiniu principu, t. y. mokant tam tikrą 

sutartą mokestį, yra suteikiama operatyvi pagalba, atsakoma į klausimus, taisomas ir pildomas programos 

kodas ir pan. Dėl šių ir kitų priežasčių tokių visiškai nemokamų naudojimas komerciniuose projektuose 

gali sukelti įvairių problemų tiek autoriui, tiek užsakovui. Yra ir kita tokių nemokamų bibliotekų ir 

karkasų problema: dažnai jų dydis ir galimybės žymiai platesnės nei reikia konkrečiam projektui. 

Nepatyrę ir pradedantys programuotojai, dažnai neturintys pakankamai patirties, bet pajutę tokių 

priemonių greitį, kuriant žiniatinklį, naudoja kitų paruoštas priemones nepamatuotai, neįsigilina į jų 

aprašymus ir galimybes, todėl, iš pirmo žvilgsnio, paprastas projektas pradeda „pūstis“, t. y. kuriamo 

žiniatinklio dydis, užkrovimo greitis tampa neproporcingai didelis sprendžiamam uždaviniui. Tokių 

„išpūstų“ portalų naudojimo neigiamos pasekmės gali būti pakankamai rimtos: ilgas užkrovimo laikas, 

dėl ko nėra patenkinti tokį žiniatinklį naudojantys vartotojai (ypač naršantys per lėtaeigį internetą ar 

mobilų prietaisą); didžiosios paieškos sistemos (tokios kaip Google, Yahoo ar Bing) duoda baudos balus  

už neoptimalų ir didelį turinį, to pasekmė – blogesnės pozicijos paieškos rezultatų eilėje [1]. Ne mažiau 

svarbu ir tokio neoptimaliai didelio projekto veikimas tarnybinėje stotyje – didelis apkrovimas, lėtas 

rezultatų generavimas, lėtesnis klientų aptarnavimas ir t.t.  

Įvertinus visus minusus galima padaryti išvadą, kad „sulipdyti“ optimalų ir gerai veikiantį projektą 

– pakankamai sunkus uždavinys, todėl šiandien lengvesnis būdas naudotis jau, paprastai profesionalių 

programuotojų, sulipdytus projektus, kurie vadinami Turinio Valdymo Sistemos (trupinys TVS, angl. 

CMS arba Content Management Systems).  

Tyrimo aktualumas:  pateikti objektyvų turinio valdymo sistemų apžvalgą, padėsiančią pasirinkti 

ir greitai susipažinti su populiariausiomis šiuo metu. 

Tyrimo tikslas – palyginti populiariausias atviro kodo turinio valdymo sistemas. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Turinio valdymo sistemų apžvalga. 

2. Kiekybinė ir kokybinė parinktų TVS sistemų analizė. 

Tyrimo metodai: įvairių šaltinių duomenų analizė. 

 

Turinio valdymo sistemos 
 

Turinio valdymo sistemos – įvairūs programiniai įrankiai, supaprastinantys informacinių sistemų 

turinio (tekstinio ir grafinio) valdymą taip, kad sukuriant bei keičiant turinį ar jo struktūrą nereikėtų jokių 

specialiųjų (programavimo) žinių. Vienas pagrindinių turinio valdymo sistemos tikslų – užtikrinti sklandų 

daugelio naudotojų bendrą darbą. Taikoma internetinėms svetainėms, laikraščių leidyboje, atviro turinio 

projektuose, įmonių valdyme, elektroninėje prekyboje ir panašiose srityse [2]. 

Turinio valdymo sistemas, kaip ir bet kuriuos kitus programinius sprendimus, galima skirstyti pagal 

įvairius kriterijus. Vienas iš jų – kaip yra licenzijuojama TVS. Dažniausiai TVS yra atviro kodo (angl. 

Open Source) arba komercinės (angl. commerce license). Bet, kaip ir buvo minėta aukščiau, bet kuri 

atviro kodo sistema gali būti apmokestinama už įvairius priedus, reklamos nerodymą, palaikymą 

(mokamą pagalbą), išplėstines galimybes ir t.t.  

 

http://www.codeconquest.com/tutorials/javascript/
http://www.codeconquest.com/tutorials/javascript/
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Remiantis atviro kodo TVS portalu (www.opensourcecms.com),  nemokamų TVS šiandienai 

suskaičiuojama per 120. Jas pagal panaudojimo sritis galima skirstyti į 10 sričių (žr. 3 pav.). 

 

 
3 pav. Atviro kodo turinio valdymo sistemų pasiskirstymas pagal naudojimo sritis 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis www.opensourcecms.com duomenimis. 

 

Reikia paminėti, kad visai neseniai, iki 2015 metų vasaros, tame pačiame portale, buvo galima rasti 

per 250 turinio valdymo sistemų, nors šiuo metu yra tik 120. Toks staigus sumažėjimas rodo, kad išlieka 

tik tos sistemos, kurias vartotojai mėgsta ir naudoja, o tam reikia:  

 sekti vartotojų atsiliepimus ir reaguoti į pastabas; 

 periodiškai išleisti naujas TVS subversijas su klaidų pataisymais, funkciniais patobulinimais;  

 kas 2-3 metus išleisti atnaujintą versiją su naujausiais technologiniais sprendimais; 

 įvairiais būdais viešinti TVS galimybes ir privalumus, pateikti kuo daugiau įvairių funkcijų 

standartinėje versijoje. 

Ne mažiau svarbūs yra saugumo ir inovatyvumo aspektai. Nei programuotojai, nei vartotojai 

nepasitikės ir nenaudos sistemos, kuri startuoja su saugumo ir inovatyvumo spragomis ir tik vėliau, kad ir 

dažnai periodiškai, yra taisoma, išleidžiant atnaujinimus.  

4 paveiksle parodyta visų pasaulio serverių (HTTP protokolu) generuojamo srauto pasiskirstymas 

tarp žinomų (viešų) TVS ir kitų specializuotų (uždarų) sistemų. Akivaizdu, kad WordPress pagrindu šiai 

dienai veikia net 26 proc. viso interneto portalų, Joomla – 3 proc., Drupal – 2 proc. Įvertinant, kad 

šiandien egzistuoja arti 1 milijardo [3] žiniatinklių, 26 proc. yra milžiniškas skaičius. 

 

  
4 pav. Pasaulinio interneto portalų sudėtis pagal naudojamas sistemas 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis http://w3techs.com/ duomenimis. 
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Jei lygintumėme proporcijas tik tarp žinomų TVS (žr. 5 pav.), galima matyti, kaip žinomos TVS 

pasiskirsto tarpusavyje. Akivaizdu, kad WordPress užima ryškią TVS rinkos dalį – net 59 proc., sekanti, 

viena praeities lyderių, Joomla užima tik – 6 proc., Drupal – 5 proc. Likusios ~115 užima 24 proc. rinkos, 

bet kiekviena iš jų neviršija 1,5 proc. ribos, todėl pateiktame grafike nebedetalizuojama. Atliekant gilesnę 

analizę, taip pat reikėtų išskirti, kad kai kurios TVS sistemos yra specializuotos: el. parduotuvės, 

galerijos, e-mokymo sistemos ir t.t., todėl vertinant WordPress tik universalių TVS kontekste – jos  dalis 

būtų dar didesnė.  

 

 
4 pav. TVS sistemų pasiskirstymas pagal populiarumą 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis http://w3techs.com/ duomenimis [4]. 

 

Analizę galima daryti ir pagal panaudojamumą dideliam apkrovimui nuo vartotojų srauto (žr. 5 

pav.). Šis grafikas rodo, kad esant dideliam apkrovimui (vartotojų skaičiui) daugelis renkasi Drupal TVS, 

tačiau tokių žiniatinklių nėra daug. Joomla yra vidutinė, ji nepasižymi nei kaip labai populiari, nei kaip 

tinkama didelio apkrovimo portalams. 

 

 
 

5 pav. TVS sistemų pasiskirstymas pagal apkrovimo galimybes nuo populiarumo 

Šaltinis: http://w3techs.com/ 
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Populiariausių TVS analizė 
 

Sunku pasakyti, kokie kriterijai nulėmė tokį WordPress populiarumą, bet akivaizdu, kad ne 

vienas. Daugelio vartotojų ir programuotojų apklausos rodo, kad ideali sistema [5] yra: 

 universali sistema: naudojant papildinius (angl. addons arba plugins) iš jos galima padaryti 

praktiškai bet kokią specializuotą sistema: blogą, el. parduotuvę, nuotraukų galeriją ir pan.; 

 „lengva“ ir aiški failų struktūra – pagrindinį katalogų medį sudaro tik du labai aiškios paskirties 

katalogai, vidinė struktūra – aiški ir suprantama; 

 egzistuoja labai didelis pasaulinis vartotojų tinklas, forumai, kurie greitai padeda išspręsti kilusius 

klausimus; 

 dažni saugumo ir funkciniai atnaujinimai; 

 programuotojams lengva kurti naujus papildinius, juos viešinant per bendrą WordPress 

„parduotuvę“, yra galimybė padaryti jį mokamą. 

Lyginant skaičiais (žr. 1 lentelę) – visos trys populiariausios TVS, daugeliu kriterijų yra 

pakankamai išplėtotos ir galinčios sėkmingai konkuruoti.   

 
1 lentelė. Populiariausių TVS palyginimas 

Kriterijus WordPress Drupal Joomla 

Atsisiuntimai >140 mljn >15 mljn >30 mljn 

Nemokamos temos ~3000 ~2000 ~1000 

Papildiniai (plugins) 36 tūkst. 26 tūkst. 5 tūkst. 

Vidutinis diegimo laikas 5 min. 10 min 10 min. 

Vidutinis atnaujinimų pasirodymo dažnis 42 diena 51 diena 36 diena 

Didžiausi portalai naudojantys TVS Forbes, CNN, Sony, 

Time, BBC America, 

MTV News 

NBC, Virgin Harward 

universitetas, Linux 

portalas, IKEA, 

MacDonald 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis duomenimis iš http://makeawebsitehub.com,  http://websitesetup.org/, 
http://www.creativebloq.com/ 

  

Išvados 
 

Lyginant bendras TVS tendencijas, galima teigti, kad šiuo metu vyksta TVS išsigryninimo 

laikotarpis, t. y. išnyksta sistemos, kurios nebuvo populiarios, o pagrindinės užima didelę interneto rinkos 

dalį – 43 proc.  

Žinomų ir garsių kompanijų (korporacijų) pasirinkimas atviro kodo TVS rodo, kad net ir didelėms 

korporacijoms kurti ir palaikyti savo sistemą neapsimoka ir neverta, žymiai patogiau ir paprasčiau rinktis 

patikrintas TVS, sukurti joms papildinius, taip pritaikant savo individualiems poreikiams. 

TVS sistemų lyderis WordPress visų TVS sistemų rinkoje sudaro apie 59 proc. svetainių ir 

generuoja apie 260 mln. žiniatinklių. Lyginant su kitomis TVS turi dideli atitrūkimą, sekantis konkurentas 

Joomla užimą tik 6 proc. rinkos. Šiandienos tendencijos neleidžia prognozuoti, ar greitai rinkoje gali 

pasirodyti kitas konkurentas, galėsiantis perimti WordPress rinką, tačiau aišku viena, kad tai turi būti 

visiškai kitoks TVS projektas, veikiantis naujausiomis, gal net nestandartinėmis ar visiškai unikaliomis 

technologijomis, galintis vartotojui pasiūlyti iš esmės kitokį valdymą ir rezultatą. 
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THE COMPARISON OF WEB TECHNOLOGY AND CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS 

 

Summary. There is talken about web technology and content management systems in this paper. Today it is 

possible to build a new web page using many programming technology and language on client side: JavaScript, 

Flash, Silverlight; server side: PHP, Ruby on Rails, C, Java, Perl, ASP, Python etc. and markup languages: 

XHTML, HTML, CSS. Another way to use frameworks, open source classes or libraries, whose enabled fast to 

build new web page. But for beginners programmers it is difficult to drive different technologies and good integrate 

different public classes or libraries. Better solution is to use Content Management System (CMS). Now we can find 

about 120 different CMS, in the recent past it was possible to find more than 250. By possibilities CMS can split to 

10 categories: universal, e-learning, wiki, group work, lite, blogs, photo galleries, e-commerce, forums and other. 

Today CMS generate 43% of HTTP internet traffic. In this article was selected three universals CMS (by statistics 

today 3 CMS are 70% of all CMS): WordPress, Joomla and Drupal. This CMS is described by different parameters: 

popularity, themes, plugins, manual installation time, update frequency.  

Keywords: content management system, CMS, internet, web page, web programming. 
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FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESO LYGINAMOJI 

ANALIZĖ 
 

Deimantė Tamošauskienė, lekt. Eglė Šimkevičienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Į priekį vis sparčiau žengiant technologinėms, komunikacinėms priemonėms, neatsiejamai nuo jų 

spartėja ir ekonominis vystymasis, didėja pinigų srautai apyvartoje, vis labiau didėja ir finansinis raštingumas. Visa 

tai įtakoja verslo plėtrą. Žinoma, kur yra verslas, ten neišvengiamai yra ir bankrotas, kuris tapo aktualus reiškinys ne 

tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims.  

Straipsnio tikslas yra palyginti juridinių ir fizinių asmenų bankroto procesą, atskleidžiant abiejų procesų 

ypatumus, panašumus ir skirtumus. Susidūrus su bankrotu iš praktinės pusės tampa aišku, jog iš esmės bankroto 

procesas yra sudėtingas mechanizmas, padedantis rinkoje vykti sveikai rotacijai. Fizinių asmenų atveju bankroto 

procesas padeda grąžinti mokumą fiziniam asmeniui. Darbe, taikant teisinių dokumentų analizės, lyginamojo bei 

profesinės patirties apibendrinimo metodus, išanalizuotas bankroto procesas kaip ekonominis elementas, pateikiant 

dažniausias bankroto priežastis, įvardijant jo paskirtį. Taip pat atlikta fizinių ir juridinių asmenų bankroto įstatymų 

nuostatų analizė, parodžiusi, kokia yra suformuota teismų praktika atskirais klausimais bei padaryta išvada, jog 

fizinių ir juridinių asmenų bankroto procesai turi nedaug panašumų, kadangi iš esmės skiriasi pati bankroto 

paskirtis, abiem atvejais identišku išlaikant tik vieną aspektą – kreditorinių reikalavimų dengimą. Juridinių asmenų 

atveju bankrotas reikalingas saugiam ir efektyviam neveiksnaus rinkos dalyvio pašalinimui, fizinių asmenų – 

mokumo atkūrimui. 

Pagrindinės sąvokos: bankrotas, fizinis asmuo, juridinis asmuo. 

 

Įvadas 

 
Tyrimo aktualumas. Bankrotas ir jo procesas yra aktualus bei svarbus ekonominis reiškinys ir, 

nors daugeliui įmonių vadovų bankrotas atrodo pati baisiausia verslo pabaiga, tačiau 2013 m. kovo 1 d. 

Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) parodo, kad bankrutuoti gali ne 

tik verslas, bet ir fiziniai asmenys. Dar vienas žingsnis į priekį bankroto srityje rodo, kad bankrotas – 

dinaminis, nuolat kintantis, todėl visada išliekantis aktualus nemokumo problemos išsprendimo būdas.  

Kiekvienas verslininkas, kuriantis ir valdantis savo verslą, žmogus, vadovaujantis tam verslui, turi 

elgtis sąžiningai ir skaidriai, idant išvengtų nemokumo bei nepakenktų kreditoriams ir verslo partneriams. 

Tačiau to toli gražu ne visada pakanka. Vis kintančios ekonominės, politinės, technologinės sąlygos taip 

pat didele dalimi įtakoja verslo sėkmės garantą. Tas pats galioja ir fiziniams asmenims – kiekvienas 

asmuo, imdamas paskolą, įkeisdamas turtą, laiduodamas už kitą asmenį ar įmonę turi labai gerai 

pagalvoti, ar turės galimybę skolą padengti.  

Pažymėtina, kad ūkininkams, pagal individualios veiklos pažymėjimą veikiantiems asmenims, 

bankroto atveju taikomas ne Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymas (toliau –  ĮBĮ), o FABĮ: 

„Fizinio asmens bankroto proceso metu kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, 

reglamentuojančios ūkininko veiklą, fizinio asmens individualią veiklą, kreditoriaus teisę į jo reikalavimų 

tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų 

įskaitymą, mokesčius, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, ir jų 

administravimą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.“ Nei ūkininkai, nei pagal 

individualios veiklos pažymėjimą veikiantys asmenys nėra registruojami Juridinių asmenų registre, o tai 

reiškia, kad jie nėra juridiniai asmenys, neįgyja juridinio teisnumo. Vadinasi, ir pagal ĮBĮ bankrutuoti 

negali. 

Tyrimo problema. Dėl to, kad FABĮ buvo priimtas sąlyginai vėlai, lyginant su kitomis užsienio 

valstybėmis, ir pakankamai neseniai, fizinių asmenų bankroto procedūros ne visada vyksta sklandžiai, nes 

FABĮ yra daug neaiškumų ir dviprasmiškai interpretuotinų nuostatų, o Lietuvos teismų praktikoje kol kas 

yra nedaug nutarčių šiuo klausimu, lyginant su juridinių asmenų bankrotu.  

ĮBĮ turi kelias redakcijas. Deja, ne visuomet pakeitimai ir redagavimai yra naudingi ir aiškūs. 

Norint, kad bankroto procesas vyktų sklandžiai ir objektyviai, būtina pašalinti visus iškilusius klausimus 

ir neaiškumus.  

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo kai kurios naujos ĮBĮ įstatymo nuostatos, atnešdamos dar 

daugiau neaiškumo ir sumaišties. Kardinaliai buvo pakeista bankroto administratoriaus skyrimo tvarka ir, 

nors teisminės praktikos dar nėra, pabandysim paanalizuoti naująsias ĮBĮ nuostatas administratoriaus 

skyrimo klausimu teoriniu aspektu. 
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Tyrimo objektas – juridinių ir fizinių asmenų bankroto procedūrų vykdymas Lietuvos teisinėje 

sistemoje bei teismų praktikoje. 

Tyrimo tikslas – išnagrinėti ir pateikti juridinių ir fizinių asmenų bankroto proceso ypatumus.   

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti bankrotą kaip ekonominį elementą (bankroto sąvoka, priežastys) tiek fizinių, tiek 

juridinių asmenų atvejais. 

2. Apžvelgti bankroto proceso pagrindinius aspektus – bankroto bylos iškėlimą, administratoriaus 

svarbą bankroto procese, kreditorių teises bei pareigas. 

3. Pateikti ĮBĮ ir FABĮ nuostatas bei jas palyginti. 

Tyrimo metodai. Darbe taikyti teisinių dokumentų analizės, lyginamasis bei profesinės patirties 

apibendrinimo metodai.  

Bankrotas kaip ekonominis elementas 

 

Prieš kalbant apie įmonių ir fizinių asmenų bankroto procesą, prieš analizuojant panašumus ir 

skirtumus, tikslinga pirmiausiai išsiaiškinti, kas tai yra bankrotas ir kokią paskirtį šis reiškinys turi 

ekonominiam šalies gyvenimui, nes kuo toliau, tuo dažniau šią sąvoką girdime viešose informacijos 

teikimo priemonėse, iš pažįstamų ar net artimoje aplinkoje.  

Bankroto sąvoka. ĮBĮ 2 str. 1 d. bankroto sąvoką apibrėžia taip: „nemokios įmonės būsena, kai 

įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo 

tvarka.“ D. Rugenytė, V. Menciūnienė, L. Dagilienė (2010) teigia, kad „daugumos valstybių teisiniuose 

aktuose bankrotas apibrėžiamas kaip kreditorių bei jų skolininkų naudai ir jų teisių gynimui skirta teisė, 

kai skolininkai negali ar nenori mokėti savo skolų“ (p. 144). Su šiuo teiginiu galima sutikti tik iš dalies, 

nes nenorėjimas mokėti savo skolų nėra teisinis argumentas bankroto bylos inicijavimui, kadangi 

priešingu atveju tai būtų puiki galimybė nesąžiningam bankrutavimui ir skolų nurašymui, taip pat būtų 

pažeidžiamas viešasis interesas.  

Dažnai girdime, kad viena ar kita įmonė yra apibūdinama kaip bankrutuojanti, nes ji neatsiskaito su 

kreditoriais, turi finansinių sunkumų. Toks apibūdinimas nėra teisingas ir yra netgi klaidinantis, kadangi 

aukščiau minėta ĮBĮ nuostata aiškiai apibrėžia, kad reikalingas sąlygų visetas, idant įmonė galėtų būti 

pripažinta bankrutuojančia: nemokumas ir bankroto bylos iškėlimas teisme arba bankroto procedūrų 

vykdymas ne teisminiu keliu. Įmonei, turinčiai laikinų sunkumų, netgi ir neatsiskaitant su kreditoriais, 

taikoma ne bankroto, o restruktūrizavimo procedūra.  

Pirmasis skirtumas, iškylantis tarp įmonių ir fizinių asmenų bankroto proceso yra tas, kad  FABĮ 

bankroto sąvokos neapibrėžia apskritai. Kalbant apie įmonę, galima sakyti, kad ji yra bankrutavusi, apie 

fizinį asmenį to sakyti negalima. Bankrutuojančią įmonę po pirmojo kreditorių susirinkimo, jei kreditoriai 

neketina sudaryti taikos sutarties, teismas (arba kreditoriai neteisminio bankroto proceso metu) pripažįsta 

bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankrutavusi įmonė, realizavus visą jos turtą (žinoma, gali 

būti, jog įmonė turto neturi), bankroto administratoriui įvykdžius visas ĮBĮ numatytas pareigas, susijusias 

su įmonės bankroto procesu, yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro, ji yra eliminuojama iš šalies 

ekonominio gyvenimo, nustoja egzistuoti, netenka juridinio teisnumo. Apie fizinį asmenį to paties 

pasakyti negalima, nes FABĮ nenumato galimybės likviduoti fizinio asmens. Savaime suprantama, tai 

nėra įmanoma, kadangi fizinio asmens teisnumas išnyksta tik jam mirus. Tačiau nors formaliai bankroto 

sąvoka, kai kalbama apie fizinius asmenis, nėra apibrėžta teisės aktuose, ir skirtingi autoriai šią sąvoką 

kaip reiškinį apskritai aiškina vis kitaip, esmės tai nekeičia ir visų apibrėžimų esmė yra ta pati: faktinis 

juridinio ar fizinio asmens negalėjimas atsiskaityti su tiekėjais, bankais ar kreditoriais. 

Beje, svarbu yra tai, kad bankrotas ir bankroto procesas nėra tapačios sąvokos, kadangi bankroto 

procesas pagal ĮBĮ 2 str. yra teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma. 

Kaip pažymi S. Kavalnė, R. Norkus (2011), „bankroto proceso sąvoka apima visus veiksmus, susijusius 

su bankrotu, <...> pvz., bankroto proceso veiksmas yra kreditorių susirinkimo sušaukimas, nes pagal ĮBĮ 

pateiktą apibrėžimą procesas – procedūrų visuma“ (p. 76). Vadinasi, darytina išvada, jog ir kiekvienas 

bankroto administratoriaus kreipimasis į teismą (prašymas dėl kreditorių sąrašo tvirtinimo, įmonės 

likvidavimo, areštų nuėmimo), turto pardavimo procedūra, varžytynių vykdymas taip pat yra bankroto 

proceso dalis.  

Akivaizdu, jog bankrotas ir bankroto procesas yra dvi atskiros sąvokos, tačiau jei išgirstame žodį 

„bankrotas“ mums iš karto tampa aišku, apie ką eina kalba, nepriklausomai nuo to, bankrotą ar bankroto 

procesą pašnekovas turi omenyje. Šis žodis tapo bendriniu šnekamojoje kalboje ir apima viską, kas susiję 

su bankrotu bei bankroto procesu. Taip pat, remiantis asmenine patirtimi, galima teigti, jog dažnai apie 
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įmonę, kuriai taikomas bankroto procesas, yra šnekama apibendrintai – „bankrutavusi“. Teisiškai, 

žinoma, tai nėra tikslus įmonės apibūdinimas, kadangi iki tol, kol neįsiteisėja teismo nutartis dėl įmonės 

pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įmonės teisinis statusas yra „bankrutuojanti“.  

Bankroto priežastys. Kodėl gi bankrutuojama? Kas nutinka, kad sėkmingai veikęs subjektas 

staiga nebeišgali vykdyti savo įsipareigojimų, atsiskaityti su tiekėjais, dengti įkaito turėtojo suteiktą 

paskolą ir t.t.? Priežasčių yra įvairių ir įmonėms bei fiziniams asmenims jos yra gan panašios.  

Dažnai įmones užklumpa krizės. Prie krizės gali privesti daug veiksnių. A. Januševičiūtė, D. 

Jurevičienė (2009) išskyrė vidines ir išorines įmonių krizių priežastis (žr. 1 lentelę). Žinoma, lentelėje yra 

išskirti tik patys pagrindiniai veiksniai, jų yra žymiai daugiau, tačiau sutinku su autorėmis, kad tai yra 

nemokumo atsiradimo pagrindas, tai, kas dažniausiai sužlugdo įmonę, sąlygoja jos nemokumo atsiradimą, 

blogą padėtį rinkoje, finansinį nuosmukį. Laiku pastebėti iškilusią grėsmę gali reguliariai atliekama 

vidinė įmonės analizė, finansinių rodiklių įvertinimas, nemokių klientų atsisakymas, bendradarbiavimas 

su tiekėjais, siūlančiais palankesnes sąlygas. 
                                                                                  1 lentelė. Vidinės ir išorinės krizių priežastys 

Vidinės krizių priežastys Išorinės krizių priežastys 

Įmonės finansų valdymo nesėkmė (per dideli įsipareigojimai 

kreditoriams, apyvartinių lėšų trūkumas, neatliekama finansinė 

analizė, netinkamas piniginių srautų valdymas) 

Ekonomikos lėtėjimas 

Nepakankama vadovų kompetencija (netinkama įmonės 

koncepcija planuojant, organizuojant, vykdant kontrolę, neatsargus 

ar pernelyg rizikingas elgesys) 

Finansinės ir ekonominės kitų šalių krizės 

Klaidingas rinkos vertinimas (nepakankamas kainų politikos 

lankstumas, nepakankamai įvertinta konkurencinė, aprūpinimo ir 

logistikos problemos) 

Dideli mokesčiai 

Kapitalo trūkumas Rinkos pokyčiai (rinkų siaurėjimas ar plėtra) 

Blogas verslo administravimas (netinkamai parengtos sutartys arba 

jų visiškai nėra) 
Naftos kainų pokyčiai 

Sistemos ir struktūros nesėkmės (netinkama įmonės gamybinė 

struktūra, personalo problemos) 

Įstatymų kaita ir korupcija viešajame 

sektoriuje 

Lėtas didelių įmonių restruktūrizavimas Verslo plėtros vieta 

Agresyvumas, ieškant naujų rinkų stoka Partnerių nesėkmės (tiekėjų, antrinių įmonių) 

Nelaimė, sukčiavimai, aplaidumas 
Protekcionistinė politika, konkurentai iš 

užsienio 

  Kredito gavimų tvarka 

Šaltinis: „Mokslas – Lietuvos ateitis“, 2009, 1 tomas, 31 p. 

 

Didžiąja dalimi nuo įmonės vadovo veiksmų priklauso, kaip pelningai veiks įmonė ir suksis jos 

veikimo mechanizmas. Jei vadovas aplaidžiai tvarko įmonės reikalus, pažeidinėja įstatymus, sukčiauja, 

anksčiau ar vėliau įmonę ištiks krizė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad 

įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės 

standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo 

(fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti 

išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės 

vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti 

rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama 

įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju 

tinkamai vykdė savo pareigas nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, 

apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2011 m. balandžio 12 d. 

nutartis, bylos Nr. 3K-3-177/2011). Žinoma, nors įmonės vadovas yra atsakingas už sėkmingą ir 

sąžiningą įmonės veiklą, įmonės savininkai (akcininkai) taip pat turėtų aktyviai domėtis įmone ir tuo, kaip 

ji yra valdoma ir pateikiama rinkoje (jei akcininkas ir vadovas nėra tas pats asmuo).  

Fizinių asmenų bankrotą taip pat įtakoja išoriniai ir vidiniai veiksniai. Prie išorinių veiksnių būtų 

galima priskirti darbo vietos praradimą (neretai dėl įmonės, kurioje dirba asmuo, bankroto), atlyginimo 

sumažinimą. Vidiniai veiksniai – liga, neatidus ir neapgalvotas savo finansų valdymas, neapgalvotos 
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rizikos investuojant ar perkant didelės vertės daiktus. Jei fizinis asmuo yra laiduotojas už kito kreditą ar 

paskolą, taip pat lieka didžiulė rizika likti su skolomis, jei solidarus ar subsidiarus skolininkas tampa 

nepajėgus dengti įsiskolinimą. Tai ypač aktualu laidavimo už juridinio asmens prievoles atveju. 

Ūkininkams didelę reikšmę turi žemės derlingumas, orai – nesant geram derliui, ūkininkai negauna 

planuotų pajamų ir tai apsunkina skolų kreditoriams dengimą. 

Iš to, kas išdėstyta aukščiau, apibendrintai galima teigti, jog yra priežastinis ryšys tarp juridinių ir 

fizinių asmenų bankrutavimo: bankrutavus juridiniam asmeniui darbo netekę fiziniai asmenys dažnai 

naujo darbo neranda ir yra priversti kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

 

Bankroto proceso pagrindiniai aspektai 
 

Nors pagrindinis juridinių asmenų bankroto tikslas yra sklandžiai ir veiksmingai pašalinti 

neveiksnų dalyvį iš rinkos, Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad „Bankroto proceso paskirtis ir 

tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies 

patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti 

bankrutuojančios įmonės interesai“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, bylos 

Nr. 2-2774/2011). Savaime suprantama, fizinio asmens bankroto atveju kalbėti apie pašalinimą iš rinkos 

negalima, tokiu atveju kalbame apie atvirkštinį procesą – mokumo atkūrimą, tuo pat metu stengiantis kaip 

galima efektyviau patenkinti kreditorių reikalavimus. 

Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas bei administratoriaus kandidatūra ir jo svarba 

bankroto procese. ĮBĮ 5 str. 1 d. nuostatos apibrėžia, kas gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei 

iškėlimo: „Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę: 1) kreditorius 

(kreditoriai); 2) savininkas (savininkai); 3) įmonės vadovas“. Nors pagal ĮBĮ bankroto bylą gali inicijuoti 

ne tik įmonės vadovas, labai svarbu įvertinti tai, kad vadovui kyla pareiga laiku pastebėti įmonės sunkią 

padėtį ir inicijuoti bankroto bylą, idant būtų daroma kuo mažesnė žala kreditoriams. Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas (2011 m. kovo 25 d. nutartis) yra išaiškinęs, kad iš esmės įmonės nemokumo 

priežastys nėra teisiškai reikšmingos, kai yra sprendžiamas klausimas dėl civilinės atsakomybės už 

pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Toje pačioje nutartyje teigiama, jog administracijos vadovo 

pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą išlieka visiškai nepriklausomai nuo to, dėl ko buvo prieita iki 

bankroto ir už šios pareigos pažeidimą gali kilti civilinė atsakomybė. Pažymėtina, kad iki 2015-01-01 d. 

įstatymo nuostata ir teismų praktika šiuo klausimu šiek tiek išsiskyrė: įstatymas kalbėjo apie įmonės 

savininką, įmonės vadovas prie asmenų, turinčių teisę (pareigą) inicijuoti bankroto bylą minimas nebuvo, 

kasacinis teismas savo nutartyje kalba apie administracijos vadovą. Kaip žinoma, neretai savininkas ir 

vadovas nėra vienas ir tas pats asmuo, todėl darytina išvada, jog bankroto inicijavimo pareiga kyla abiem 

– tiek savininkui, tiek vadovui. Nuo 2015-01-01 d. įsigaliojusios naujos ĮBĮ nuostatos šį teiginį 

pagrindžia, kadangi 5 str. 1 d. nuostatose atsirado nauja redakcija, jog įmonei bankroto bylą turi teisę 

inicijuoti ir vadovas. Logiška, kadangi vadovas kiekvieną dieną gyvena įmonės reikalais ir rūpesčiais, jis 

geriausiai privalo žinoti įmonės padėtį, tačiau, žinoma, pareiga savininkui domėtis finansine įmonės 

būkle, klientūra, tiekėjams, neišnyksta.  

Dažnai pasitaiko atvejų, kai teikiant pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiu būdu 

stengiamasi pašalinti konkurencinę įmonę iš verslo rinkos. Paminėtina, jog teismų praktika ir šiuo 

klausimu yra suformuota, nes „bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas 

ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save 

kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos 

inicijuoti bankroto bylą skolininkui“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, bylos 

Nr. 2-940/2012). 

CPK 5 str. 1 d. nuostatos reglamentuoja, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į 

teismą įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų 

saugomas interesas. Tačiau tai jokiais būdais nereiškia, kad galima piktnaudžiauti šia suteikta teise ir 

inicijuoti bankroto bylą neturint tam rimtų pagrindų ir įrodymų. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. 

rugpjūčio 16 d. nutartimi išsamiai yra pasisakęs dėl piktnaudžiavimo bankroto bylos inicijavimo teise, 

išaiškindamas, kad bankroto bylos inicijavimas yra ir gali būti tik kraštutinis savo, kaip kreditoriaus 

teisių, gynimas, kadangi toks būdas ypatingai varžo skolininko galimybes ir sukelia jam daug 

nepatogumų; taip pat bylą inicijuojantis kreditorius turi sąžiningai, objektyviai ir pagrįstai būti įsitikinęs, 

kad skolininkas yra tikrai nemokus, o ne tik turintis laikinų finansinių sunkumų ar ginčija kreditoriaus 

reikalavimo teisę. Šioje nutartyje kaip tik ir kalbama apie tai, kad jei bankroto bylą galimas kreditorius 

inicijuoja be pakankamo pagrindo, tai yra laikytina bankroto bylos inicijavimo teisės pažeidimu ir toks 
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asmuo (juridinis ar fizinis) turi būti baudžiamas pagal LR CPK 95 str. numatytas sankcijas (bauda iki 

beveik 6000 €).   

Žinoma, beveik visos įmonės susiduria su sunkumais ir krizėmis, tačiau vien tas faktas nėra 

pakankamas pagrindas teikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pirmiausia, įmonės vadovo 

pareiga yra įvertinti susidariusią krizę, priežastis, dėl ko ji atsirado ir galimybes ją pašalinti. Vadovas turi 

stengtis atkurti įmonės mokumą, pašalinti finansinius sunkumus, o ne iš karto eliminuoti įmonę iš verslo 

rinkos. Tačiau jei įmonės būklė yra tikrai sunki, o vadovas vilkina laiką ir neinicijuoja įmonei bankroto 

bylos, pagal ĮBĮ 8 str. 4 d. nuostatas „Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę 

priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo 

pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.“ 8 str. 4 d. sujungia ĮBĮ 5 str. ir kasacinio teismo 

praktiką į vieną, nustatydamas, jog tiek įmonės vadovas, tiek kitas sprendimų priėmimo galią turintis 

asmuo privalo atsakyti už pavėluotą bankroto bylos inicijavimą. 

Teismo prerogatyva yra įvertinti, ar tikslinga kelti bankroto bylą, ar nemokumo įrodymai yra 

pakankamai pagrįsti ir realūs. Teismas turi išsamiai išanalizuoti įmonės finansinius duomenis, jei jie 

byloje nėra pateikti, teismas turi veikti ex-officio ir priimti teisingą sprendimą, kaip tai yra nurodęs 

Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 11 d. nutartimi Teisėjų kolegijos 

nuomone, aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad teismas skundžiama nutartimi bankroto bylą 

iškėlė tik nurodydamas formalų pagrindą, tačiau neįvertinęs bei neištyręs visų bankroto bylos iškėlimo 

klausimui svarbių aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas įmonės mokumo klausimą, 

apskritai neanalizavo įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, nenustatė įmonės pradelstų 

įsipareigojimų santykio su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatų ir pan. Dėl 

to teisėjų kolegija sprendžia, kad nebuvo atskleista bankroto bylos iškėlimo klausimo esmė <...>. Tačiau, 

kaip jau minėta, esant rungimosi principui, teismas gali ne visada tinkamai įvertinti ieškovo (kreditoriaus) 

pateiktus duomenis ir bankroto bylą iškelti iš esmės mokiai įmonei. Bankroto byla yra iškeliama rašytinio 

arba žodinio proceso tvarka priimant nutartį miesto, kuriame registruota įmonė, apygardos teisme. 

Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos. Žinoma, atsakovas (įmonė) turi teisę nesutikti su 

iškelta byla ir nutartį skųsti, pateikiant išsamius įrodymus apie mokumą ir bankroto bylos iškėlimo 

nepagrįstumą. Paminėtina, jog praktikoje bankroto bylos dažniausiai yra keliamos rašytinio proceso 

tvarka, nebent tai būtų labai didelė įmonė, su daug darbuotojų, daug ieškovų ir atsiliepimų į ieškinius. 

Išsiaiškinus, kas ir kada gali inicijuoti bankroto bylą įmonei, tampa aišku, jog FABĮ nuostatos šiuo 

aspektu ženkliai skiriasi nuo ĮBĮ nuostatų. FABĮ 4 str. 1 d. nuostatos sako, kad „Fizinis asmuo pareiškimą 

iškelti bankroto bylą pateikia vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka.“. 

Pirmiausia matome – fizinių asmenų bankroto bylas nagrinėja apeliaciniai teismai pagal fizinio asmens 

gyvenamąją vietą. Vadinasi, teismų praktiką formuos apygardos teismai, kaip apeliacinė instancija.  

Kitas akivaizdus skirtumas – bankroto bylos iniciatorius. Jei įmonių bankroto atveju bankroto bylą 

iniciuoti gali tiek įmonės savininkai, vadovas ar kreditoriai, tai fizinių asmenų bankroto atveju teismui 

pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo gali teikti tik pats fizinis asmuo, kreditoriams tokia teisė nėra 

suteikta, todėl niekas negalės nesąžiningai pagrasinti bankroto bylos iškėlimu. Tačiau  FABĮ numatytas 

saugiklis ir tam, kad pats fizinis asmuo negalėtų nesąžiningai bankrutuoti, todėl „Teismas atsisako iškelti 

fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) pareiškimo iškelti fizinio asmens 

bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 

straipsnio 2 dalyje nurodytosios. Nustatant fizinio asmens būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, 

kurie šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti nurašyti; 2) paaiškėja, kad fizinis 

asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, 

pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie Civilinio 

kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais; 3) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo 

žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, 

azartinių lošimų ir kitų); 4) paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius 

nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 

207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus; 5) 

nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus šio įstatymo 10 

straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose nurodytus atvejus; 6) paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta 

neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.“ 

Vadinasi, darytina išvada, jog bankrutuoti gali tik tokie fiziniai asmenys, kurie nemokumo būsenoje 

atsirado dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių ir nepalankių išorinių ir vidinių veiksnių, nulėmusių 
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nepajėgumą atsiskaityti su kreditoriais, t.y. tik sąžiningai mokumo netekę fiziniai asmenys. Kaip pažymi 

Vilniaus apygardos teismas „Visų pirma, nesąžiningumas Fizinių asmenų bankroto įstatymo prasme 

suprantamas ne kaip pareiškėjos sąžiningumas apskritai, bet FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte 

nustatytų atvejų prasme. FABĮ išskirti du atvejai, kai fizinis asmuo gali būti pripažintas nesąžiningu: 1) 

jeigu jis su kitu asmeniu sudaro sandorį, kuris pagal CK 6.67 straipsnyje įtvirtintas prezumpcijas 

laikomas pažeidžiančiu kreditoriaus interesus dėl tokio sandorio šalių nesąžiningumo; 2) jeigu jis atlieka 

kitokius veiksmus, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Nagrinėjamoje byloje pirmosios 

instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjos nesąžiningumą kreditorių atžvilgiu 

pagrindžia jos sudaryti sandoriais, o būtent, pareiškėja 2013 m. sausio 3 d. sudarė paskolos sutartį, kuria 

iš kreditoriaus O. R. pasiskolino 300 000 Lt, tokiu būdu nepagrįstai padidindama savo 

finansinius įsipareigojimus, sumažindama galimybę laiku ir tinkamai atsiskaityti su jau egzistuojančiais 

kreditoriais, 2012 m. balandžio 25 d. pareiškėja padovanojo pusę turėto žemės sklypo (duomenys 

neskelbtini), savo tėvui R. Ž., tokiu būdu sumažindama turto dalį, kuriuo būtų galima bent iš 

dalies atsiskaityti su jau egzistuojančiais kreditoriais. Šie sandoriai pažeidžia pareiškėjos kreditorių 

teises ir teisėtus interesus, o kartu ir rodo pareiškėjos nesąžiningumą kitų turimų kreditorių atžvilgiu. 

Minėtus sandorius pareiškėja atliko 3 metų laikotarpiu, taigi egzistuoja FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 

punkte numatytas pagrindas atsisakyti iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą.“ (Vilniaus 

apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutartis, bylos Nr. 2S-1117-881/2014). Darytina išvada, kad, nors 

ir esant faktiniam nemokumui, bankroto byla fiziniam asmeniui nebus keliama, jei asmuo nesąžiningais 

veiksmais stengėsi sumažinti savo turtą ar be reikalo didino savo įsiskolinimus. 

Štai Panevėžio apygardos teismas vienoje nagrinėtoje byloje pastebėjo, kad „taip pat byloje nėra 

duomenų, kad pareiškėjas K. P. apelianto nurodytu laikotarpiu būtų perleidęs savo turtą ar pinigines lėšas 

tretiesiems asmenims, sudaręs aiškiai sau nenaudingus ar nuostolingus sandorius. Iš liudytojų 

paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad pareiškėjas K. P. sudarė aukščiau nurodytas paskolos 

sutartis ir vekselius su kreditoriais dėl nesumokėtų skolų už ankščiau atliktus darbus, suteiktas teisines 

paslaugas bei banko palūkanoms mokėti, todėl nėra pakankamo pagrindo tokius pareiškėjo K. 

P. veiksmus laikyti nesąžiningais. <...> Iš bylos medžiagos bei proceso dalyvių paaiškinimų teismo 

posėdžio metu matyti, kad iš banko paimtą kreditą pareiškėjas K. P. naudojo pagal paskirtį verslo planui 

įgyvendinti, tuo pačiu nėra įrodymų, kad pareiškėjas skolintas lėšas būtų naudojęs neracionaliai ar kitiems 

tikslams.“ (Panevėžio apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartis, bylos Nr. 2S-475-425/2014). 

Vadinasi, jei vienas ar kitas sudarytas sandoris padidino fizinio asmens įsiskolinimus kreditoriui ar 

kreditoriams, vien formalus šio fakto vertinimas būtų netikslus ir pažeidžiantis sąžiningą ir nešališką 

teismo proceso vykdymo principą. Teismui ex-officio būtina įvertinti, ar įsiskolinimo padidinimas buvo 

sukeltas nesąžiningų veiksmų („pareiškėja 2013 m. sausio 3 d. sudarė paskolos sutartį, kuria iš 

kreditoriaus O. R. pasiskolino 300 000 Lt, tokiu būdu nepagrįstai padidindama savo 

finansinius įsipareigojimus, sumažindama galimybę laiku ir tinkamai atsiskaityti su jau egzistuojančiais 

kreditoriais“), ar tai buvo reikalinga ir neišvengiama, siekiant pašalinti jau esamus įsiskolinimus 

(„pareiškėjas K. P. sudarė aukščiau nurodytas paskolos sutartis ir vekselius su kreditoriais dėl 

nesumokėtų skolų už ankščiau atliktus darbus, suteiktas teisines paslaugas bei banko palūkanoms mokėti, 

todėl nėra pakankamo pagrindo tokius pareiškėjo K. P. veiksmus laikyti nesąžiningais“).  

Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėja per 7 dienas nuo priėmimo dienos, kitaip, nei įmonių 

bankroto atveju. Paminėtina tai, jog fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas yra nagrinėjamas žodinio 

proceso tvarka. Tai imperatyviai nustatyta FABĮ 5 str. 2 d.  

Svarbus faktas ir tas, kad fizinis asmuo privalo ne mažiau kaip prieš mėnesį laiko iki pareiškimo 

dėl bankroto bylos kėlimo teisme padavimo raštu informuoti visus savo kreditorius apie ketinimą 

bankrutuoti. Šiuo aspektu fizinių asmenų bankrotas yra panašus į įmonių restruktūrizavimą. Dar vienas 

skirtumas nuo įmonių bankroto proceso ir panašumas su įmonių restruktūrizavimu yra tai, kad įsiteisėjus 

teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, fizinis asmuo privalo parengti ir bankroto administratoriui 

pateikti planą, kuriame bus išdėstyta, iš kokių lėšų ir per kokį laikotarpį fizinis asmuo rengiasi dengti 

kreditorinius reikalavimus.  

Galima daryti išvadą, kad vis tik fizinių asmenų bankrotas nėra bankrotas, kokį mes įpratę 

įsivaizduoti. FABĮ nuostatos turi nemažai panašumų su Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo 

įstatymo nuostatomis, ir tai aiškiai byloja apie tai, kad FABĮ paskirtis yra grąžinti fiziniam asmeniui 

mokumą, kaip galima geriau patenkinus kreditorių reikalavimus. 

Įmonei iškėlus bankroto bylą, kaip savaime suprantamas priimamas faktas, jog ji negalės vykdyti 

visų savo prisiimtų turtinių įsipareigojimų, sumokėti susidariusių skolų, todėl ir naujų sutarčių sudarymas 

yra rizikingas, kai tam tikros sutartys ir po bankroto bylos iškėlimo yra būtinos (turto apsaugos, elektros 
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tiekimo ir pan.). Taip pat tampa aišku, kad administracijos vadovas toliau savo pareigų eiti nebegali. 

Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo „nustatyti 

laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį 

įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties 

iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus“. Vadinasi, įmonės vadovai 

netenka visų jiems suteiktų įgaliojimų, juos perima ir įmonę valdo teismo paskirtasis bankroto 

administratorius (fizinis asmuo arba juridinis asmuo per įgaliotą asmenį). Perėmęs visus vadovui 

suteiktus įgaliojimus, dokumentus ir įmonės antspaudą, administratorius bankroto procese iš esmės vykdo 

bankrutuojančios įmonės vadovo pareigas, ir, būdamas nešališkas ir nesusijęs su įmone ar jos 

administracijos vadovais jokiais ryšiais, gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, teikti teismui 

tvirtinti pagrįstus ir realius kreditorinius reikalavimus, ginčyti tuos, kurie yra nepagrįsti, taip pat sudaryti 

naujas, įmonei reikalingas ir naudingas sutartis. Žinoma, administratorius, duodamas sutikimą 

administruoti įmonę ir atstovauti jai bei tuo pačiu ginti kreditorių interesus, nedaro to vien gerų norų 

vedinas: „Reikia pastebėti, kad asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, į bankroto 

procesą įstoja vedamas savo interesų. Administratorius, sutikdamas administruoti bankrutuojančią įmonę, 

iš savo veiklos pirmiausia siekia gauti materialinės naudos. Tai savaime suprantama, nes materialinės 

naudos gavimas yra kiekvieno rinkos dalyvio tikslas.“ (Leščinskaitė, 2012, p. 10).  

Iki 2015-01-01 d., nagrinėjant pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, dažniausiai teismas 

administratorių išrinkdavo iš kelių kandidatų, kadangi kiekvienas ieškovas prašydavo paskirti jam 

priimtiną bankroto administratorių. Kandidatūrų būdavo ypač daug, jei bankrutuodavo didžiulė įmonė, 

todėl teismui tekdavo itin svarbi ir atsakinga užduotis paskirti kuo tinkamesnį bankroto administratorių iš 

visų pateiktų. Kaip jau minėta, bankroto administratorius turi veikti sąžiningai, kad bankroto procesas 

vyktų kuo sklandžiau, efektyviau ir ekonomiškiau. Labai svarbu tai, kad bankroto administratorius negali 

turėti jokio teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. 

gegužės 26 d. nutartimi  suformuota tokia praktika, kad jei bankroto administratoriaus kandidatūras 

pasiūlė keli ieškovai, o taip pat ir įmonės vadovas, teismas paprastai turėtų paskirti administratorių,  kurį 

siūlo mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi turintis asmuo, ir tai būtų ne vadovas, kadangi jis, teisėjų 

kolegijos nuomone, turi didžiausią suinteresuotumą bylos baigtimi. Tačiau mano nuomone, tokia išvada 

nėra visiškai teisinga, kadangi bet kuris kreditorius, įstodamas į bankroto bylą ieškovu, automatiškai yra 

suinteresuotas jos baigtimi, tad ir jo siūlomas bankroto administratorius gali būti šališkas.  

Nuo 2015-01-01 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ redakcija, kurioje iš esmės pakeista administratoriaus 

skyrimo tvarka. Bankroto administratorių nuo šiol skiria kompiuterinė programa, taip pat kaip ir 

Latvijoje, kuomet administratorių skiria teismas, „remdamasis valstybinės bankroto administravimo 

tarnybos siūlymu, o šiai tarnybai administratoriaus kandidatūrą atsitiktinumo tvarka parenka kompiuterinė 

programa“ (S. Kavalnė, R. Norkus, 2011, p. 112). 

Administratorius yra atrenkamas atsitiktine tvarka pagal savo patirtį, pagal bankrutuojančios 

įmonės kreditorių skaičių ir bendrą jų finansinių reikalavimų dydį, pagal turimą įmonės turtą, kaip tai 

numatyta ĮBĮ 11 str. 2 d. : „Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę 

apibūdinančius kriterijus: įmonės dydį, veiklos rūšį, bankroto proceso vykdymo ypatumus <...> ir į šio 

įstatymo 11
6
 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus: darbo 

krūvį (įskaitant ir ne teismo tvarka vykdomus bankroto procesus), darbo patirtį, galiojančias nuobaudas 

(įspėjimą, viešą įspėjimą), sutikimo administruoti įmonę (įmones) pateikimo būdą (būdus) ir atsisakymą 

administruoti įmonę, kai duotas šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytas sutikimas.“ Tai, žinoma, 

suponuoja faktą, kad nauja bankroto administratorių skyrimo tvarka pakeista tam, kad skaidriau ir 

sklandžiau vyktų juridinių asmenų bankroto procesas, administratorius būtų parinktas vadovaujantis 

sąžiningumo ir protingumo principais, nešališkai. Tačiau mano nuomone, įstatyme yra palikta spraga, 

kadangi bankrutuojančios įmonės sąlyginį dydį (maža, vidutinė, didelė), kaip tai nurodyta 2014 m. liepos 

9 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 647, pagal kurį skiriamas administratorius, nustato bankroto bylą 

nagrinėjantis teisėjas. Mažai įmonei gali būti paskirtas tik A grupės administratorius, t.y., kai 

administratoriaus didžiausias individualus leistinas administruoti sąlyginių įmonių skaičius (DILASĮS) 

yra nuo 0 iki 10, vidutinei įmonei – B grupės administratorius (DILASĮS nuo 11 iki 100 įmonių) ir didelei 

įmonei – C grupės administratorius (DILASĮS nuo 101 ir daugiau).  

Tačiau teisėjas gali netinkamai įvertinti bankrutuojančios įmonės duomenis ir tuo pačiu neteisingai 

nustatyti sąlyginį įmonės dydį, kas reikštų tai, jog ir bankroto administratorius būtų paskirtas netinkamai. 

Pavyzdžiui, galimas atvejis, kai įmonei, kuriai priskirtas mažas sąlyginis dydis, bus paskirtas A grupės 

(vadinasi, be patirties) administratorius. Vėliau pasirodys, jog įmonė neteisingai pateikė teismui savo 

buhalterinės apskaitos duomenis arba nepateikė jų apskritai ir bankroto proceso eigoje paaiškės, jog tai 
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yra ne maža, o didelė įmonė, su daug debitorių, turto ar bylų, kuriose ginčijami sandoriai. Vadinasi, tokiai 

įmonei reikalinga patirtis, specialios žinios, reikalinga žinoti teisminę praktiką ir turėti daug buhalterinių 

žinių. Tikimybė, jog bankroto administratorius, neseniai įgijęs jo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, 

tokių žinių neturės ir tinkamai negalės administruoti bankrutuojančios įmonės, atstovauti kreditorių 

interesų. 

Žinoma, galimas ir atvirkštinis variantas, kai pagal įmonės teismui pateiktą balansą įmonei bus 

suteiktas didelės įmonės sąlyginis dydis, su iš to išplaukiančiomis pasekmėmis (bus paskirtas C grupės – 

didelę patirtį turintis – administratorius), tačiau vėliau pasirodys, jog įmonės buhalterinė apskaita buvo 

tvarkoma netvarkingai ir balansas neatspindi tikrosios įmonės turtinės padėties, kreditorių skaičiaus ir t.t. 

Vadinasi, ir šiuo atveju administratorius bus paskirtas neteisingai, taip pažeidžiant pagrindinį bankroto 

administratoriaus atrankos taisyklių principą: sąžiningumą. 

Įsigaliojus naujoms ĮBĮ pataisoms bei patvirtinus bankroto administratoriaus atrankos taisykles 

(2014 m. liepos 9 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 647) susidarė palanki terpė nesąžiningiems bankroto 

administratorių veiksmams, kai fiziniai bankroto administratoriai, turintys C kategoriją ir daug 

administruojamų įmonių (vadinasi, nebegalintys dalyvauti atrankoje) sukuria naujas bankroto 

administravimo įmones (priklausančias A kategorijai) ir taip sau sudaro sąlygas dalyvauti atrankoje ir 

nesąžiningai būti paskirtiems. 

Nauja tvarka turėtų būti keičiama bei gerokai tobulinama, kadangi šiuo metu yra daug 

prieštaravimų pačiose atnaujintose ĮBĮ nuostatose, daug neaiškumų. Taip pat kreditoriai vis tik turi turėti 

teisę patys pasirinkti bankroto administratorių, nes didžiąja dalimi nuo administratoriaus priklauso kaip 

sklandžiai vyks bankroto procesas, kaip ir ar bent dalinai bus padengti kreditoriniai reikalavimai, ar 

įmonei nenaudingi ar net žalingi sandoriai bus ginčijami teismo keliu, ar užglaistomi, kadangi „įmonės 

administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo 

bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių 

ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas“ (Lietuvos apeliacinio 

teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis, byla Nr. 2-846-381/2015). 

Fizinių asmenų bankroto atveju įstatymų leidėjas ne visai konkrečiai apibrėžė administratoriaus 

siūlymo kandidatūrą. FABĮ  11 str. 2 d. nuostatos sako, kad „Bankroto administratoriaus kandidatūrą turi 

teisę pasiūlyti fizinis asmuo ir (ar) kreditorius (kreditoriai). Jeigu fizinis asmuo bankroto 

administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą 

pasiūlo šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija 

Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai fizinio asmens bankroto byla iškeliama supaprastinta tvarka, fizinis 

asmuo kartu su pareiškimu teismui iškelti bankroto bylą privalo pasiūlyti bankroto administratoriaus 

kandidatūrą.“. Iš šios nuostatos iškyla priešprieša: administratoriaus kandidatūrą gali siūlyti ir pats fizinis 

asmuo, ir jo kreditoriai, tačiau jei fizinis asmuo kandidatūros nepasiūlo, teismas į kreditoriaus siūlytą 

kandidatūrą neatsižvelgia, o kreipiasi į Įmonių bankroto valdymo departamentą (toliau – ĮBVD), kad būtų 

paskelbta vieša informacija dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo. Tai reiškia, kad teismas 

kreipiasi į ĮBVD, kuris savo internetinėje svetainėje praneša apie gautą iš teismo pranešimą dėl bankroto 

bylos fiziniam asmeniui iškėlimo ir galimybę bankroto administratoriams pateikti savo sutikimus dėl 

administravimo.  

Tampa visiškai neaišku, kokia prasmė kreditoriui siūlyti savo bankroto administratoriaus 

kandidatūrą, jei ji nefigūruoja tuo atveju, kai fizinis asmuo administratoriaus nesiūlo? Atsižvelgiant į 

faktą, jog tik pats fizinis asmuo gali inicijuoti sau bankroto bylą, būtų logiška manyti, kad jis pats ir siūlo 

bankroto administratoriaus kandidatūrą, kadangi sklandus ir efektyvūs bendravimas tarp 

bankrutuojančiojo ir administratoriaus yra būtinas. Juolab kad ir FABĮ 16 str. („Fizinio asmens pareigos 

bankroto proceso metu“) 9 p. teigia, jog fizinio asmens pareiga yra „pasiūlyti skiriamo bankroto 

administratoriaus kandidatūrą šio įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju ir tvarka“. Kalbant apie 

pareigą, galima teigti, jog įstatymų leidėjas imperatyviai nurodo fiziniam asmeniui teikti 

administratoriaus kandidatūrą. Tačiau kituose FABĮ straipsniuose jau kalbama apie tai, jog fizinis asmuo 

gali teikti administratoriaus kandidatūrą, t.y. kandidatūros teikimas traktuojamas kaip teisė, ne pareiga. Iš 

to darytina išvada, jog FABĮ nuostatoms trūksta tikslumo, konkretumo ir apibrėžtumo šiuo klausimu, kas 

iš esmės gali suklaidinti bankrutuoti ketinantį fizinį asmenį. 

Požymiu, kad pats fizinis asmuo siūlo administratoriaus kandidatūrą, fizinio asmens bankrotas yra 

panašesnis į įmonių restruktūrizavimą, nei į įmonių bankrotą. Dar vienas požymis – fizinis asmuo ruošia 

mokumo atkūrimo planą (toliau – planas), kuriame išdėsto, kaip, kada ir kiek bus dengiami kreditoriniai 

reikalavimai. Plano projektą teikia bankroto administratoriui, kuris, susipažinęs su planu parašo išvadą, 

kaip tai numatyta FABĮ 8 str. „1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl 
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kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano 

projektą. 2. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą: 1) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo plano 

projekto gavimo dienos parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių (toliau – 

išvada) ir ją pateikia fiziniam asmeniui; 2) likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių 

susirinkimo pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį 

kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui, suderinęs su fiziniu asmeniu šio susirinkimo vietą ir 

laiką.“ Vadinasi, administratoriaus vaidmuo fizinių asmenų bankroto procese yra labai svarbus, nes jis 

kontroliuoja ir prižiūri plano vykdymą, taip atstovaudamas abejoms proceso šalims: fiziniam asmeniui, 

padedant atstatyti mokumą ir kreditoriams, teisingai ir efektyviai paskirstant fizinio asmens pajamas pagal 

planą, dengiant jų reikalavimus: Pripažintina, kad bankroto procese būtent nuo administratoriaus 

veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo 

kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, todėl teismas, skirdamas 

administratorių, ne tik privalo patikrinti, ar nėra įstatyme numatytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali 

būti skiriamas bankroto administratoriumi (FABĮ 11 str. 3 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, 

protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad 

administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto 

procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei fizinio asmens 

interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau. (Panevėžio apygardos teismo 2013 m. 

gruodžio 3 d. nutartis, byla Nr. 2S-892-252/2013). Bankroto administratorius yra asmuo, turintis daug 

žinių teisiniais, ekonominiais, finansiniais, politiniais klausimais ir visi šie klausimai yra ypač svarbūs 

mokumo atkūrimo proceso metu.  

Jau kalbėta anksčiau, kad fizinio asmens bankroto byloje svarbiausia atkurti mokumą ir apginti 

kreditorių teises, padengiant jų reikalavimus. Akivaizdu, kad mokumo atkūrimo procesas nevyks 

sklandžiai, jei bankrutuojantysis ir administratorius nesutars. Tačiau kadangi fizinių asmens bankroto 

instituto klausimu Lietuvoje dar nėra labai daug praktikos, ne kiekvienas fizinis asmuo, teikiantis teismui 

pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, supranta administratoriaus svarbą bankroto procese, todėl dažnai 

nesiūlo jokios kandidatūros išvis. Tikėtina, jog fizinių asmenų bankroto institutui Lietuvoje paplitus 

labiau, bus atsakingiau imta žiūrėti į tai, koks svarbus yra administratoriaus vaidmuo bankroto procese ir 

kaip reikalinga yra administratorių rinktis apgalvotai ir atidžiai. 

Kreditoriai ir jų reikalavimų tvirtinimas. S. Kavalnė, R. Norkus (2011) sako, kad „kreditoriai – 

tai teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus turintys fiziniai ir juridiniai asmenys“ 

(p. 230-231). Pagal ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p. kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę 

dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui 

galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo 

interesus. Tačiau tai, žinoma, nereiškia, jog kreditorius neprivalo laikytis LR įstatymų, gali piktnaudžiauti 

savo teisėmis.   

Svarbu pažymėti, jog finansiniai kreditorių reikalavimai negali būti teikiami teismui tvirtinti aklai, 

kreditoriui jų nepagrindus. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo 

teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo 

teisenos taisykles, vadinasi, darytina išvada, jog atitinkamai reikia juos ir pagrįsti, pateikiant skolą 

įrodančių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, nuorašus. Bankroto administratoriui kyla pareiga 

patikrinti kreditoriaus reikalavimo teisėtumą ir pagrįstumą, sutikrinti su bankrutuojančios įmonės apskaita 

ar fizinio asmens pateiktais duomenimis bei dokumentais, prieš teikiant tokį reikalavimą tvirtinti teismui. 

Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog „nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui 

pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintino kreditorių sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų 

pagrįstumą dar kartą tikrina teismas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, 

byla Nr. 3K-3-188/2011). Mano nuomone, šitokia išsakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija 

sukelia neigiamas pasekmes sklandžiam ir greitam bankroto procesui, kadangi pagal ĮBĮ 26 str. 1 d. 

„Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima 

nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį)“. Jei kreditorių nėra daug ir 

jų finansiniais reikalavimai yra aiškūs, jų pagrįstumas bus nesunkiai ir greitai patikrinamas – tai galioja, 

drįsčiau teigti, visose fizinių asmenų bylose, kadangi, kaip taisyklė, fiziniai asmenys daug kreditorių 

neturi. Tačiau jei bankrutuoja  daug kreditorių turinti įmonė, teismui įstatymu nustatytų 45 d. gali 

neužtekti. Žinoma, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau, kaip minėjau, tuomet bankroto procesas 

užsitęstų. Mano manymu turėtų užtekti to, jog kreditorių finansinius reikalavimus patikrina ir su įmonės 

apskaita sulygina administratorius, prieš teikdamas juos teismui tvirtinti. 
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Problema iškyla tuomet, kai įmonės vadovas ir/ar savininkas administratoriui dokumentų 

neperduoda apskritai, tuomet kreditorinių reikalavimų sutikslinti su įmonės apskaita neįmanoma ir jų 

pagrįstumu tenka pasikliauti tik iš duomenų, kuriuos pateikia kreditorius. Ar administratorius, teikdamas 

teismui tvirtinti tokius finansinius reikalavimus, nenusižengia imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kurios 

teigia, jog „pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, 

sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą <...>“ (ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p.)? Įstatymo leidėjas 

nenumatė išimties net ir tuo atveju, jei dokumentai administratoriui nėra perduoti. Aklai sekant įstatymo 

raidę, tokiu atveju įmonės kreditorių teisės būtų pažeistos, nes jų finansiniai reikalavimai neturėtų būti 

tvirtinami apskritai, kadangi jų pagrįstumo patikrinti nei administratorius, nei teismas negali.  

Ir kaip gi yra fizinių asmenų bankroto atveju? FABĮ 23 str. 2 d. numatyta, jog „bankroto 

administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus 

dokumentus, sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą <...>“. Iš esmės reikalavimai tokie patys, kaip ir 

juridinių asmenų bankroto atveju – sulyginti kreditorių reikalavimus su pateiktais duomenimis. Tačiau 

tikrai ne visi fiziniai asmenys žino, kiek ir kam tiksliai yra skoloje. Vadinasi, ir tuomet viskas priklauso 

nuo kreditoriaus sąžiningumo pateikiant finansinį reikalavimą. 

Teisingai patvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą arba užginčyti jį yra labai svarbus žingsnis 

bankroto procese, kadangi tai ne tik suteikia kreditoriui teisę visiškai ar iš dalies atgauti savo reikalavimą 

turto pardavimo, bet taip pat turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei 

proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai, kadangi kreditorinio reikalavimo 

suma yra lygi balsų skaičiui, kurie turi įtakos dalyvaujant kreditorių susirinkimuose. 

Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs, jog „kreditorių susirinkimas yra savotiškas 

kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus.“ (Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, byla Nr. 3K-3-477/2011). Kreditorių susirinkimas 

sprendžia, tęs įmonė ar fizinis asmuo ūkinę/individualią veiklą ar ne, susirinkimo metu yra tvirtinama 

administravimo išlaidų sąmata, atlyginimas administratoriui, pirmoji jo veiklos ataskaita ir pan. Tačiau jei 

yra vienas kreditorius, turintis balsų daugumą, jo balsas bet kuriuo atveju bus lemiamas, todėl iš esmės 

kitų kreditorių balsavimas netenka prasmės. Tai sudaro puikią terpę piktnaudžiavimui savo, kaip 

kreditoriaus teisėmis, nors Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. kovo 26 d. nutartyje yra pasisakęs, jog 

„vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, iš esmės priimtas vieno kreditoriaus balsų 

dauguma, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo ir šio kreditoriaus piktnaudžiavimo, jei šio 

kreditoriaus patvirtinto finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų 

kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos“.  

Kaip jau minėta, vienas pagrindinių tikslų tiek juridinių, tiek fizinių asmenų bankroto procese yra 

kreditorių teisių gynimas kuo maksimaliau patenkinant jų finansinius reikalavimus. Neretas atvejis, kai 

įmonė ar fizinis asmuo turto apskritai neturi. Vadinasi, pagrindinis tikslas, baigus bankroto procesą, nėra 

įgyvendinamas. Tačiau gali būti, jog jau po įmonės išregistravimo paaiškėja, jog turto buvo. Tokiu atveju 

„jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės 

kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą 

su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų 

tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, 

byla Nr. 2A-2098/2012). Manau, kad šis išaiškinimas mutis mutandis galioja ir fizinių asmenų bankroto 

atveju. 

Bankroto proceso trukmė. ĮBĮ tiesiogiai nereglamentuoja, kiek laiko turėtų trukti įmonės 

bankroto procesas, tačiau pagal Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimą bankroto procedūros po to, kai 

teismas pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, turėtų vykti kuo greičiau ir 

operatyviau: Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir 

pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję 

klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. 

Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto 

administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai 

veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau 

patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą“ (Lietuvos apeliacinio teismo 

2015 m. balandžio 21 d. nutartis, byla Nr. 2A-570-236/2015). Vadovaujantis ĮBĮ 33 str. 7 d. nuostatomis, 

bankroto proceso trukmę galima pratęsti tuomet, kai per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti 

įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios 

įmonės turto, kreipiantis į kreditorių susirinkimą ir jam pritarus dėl bankroto procedūrų vykdymo termino 

pratęsimo. Tačiau įstatymas nereglamentuoja kitų atvejų, kai gali būti būtina pratęsti bankroto procedūrų 
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vykdymą įmonei – pavyzdžiui, kai Valstybinė mokesčių inspekcija vykdo patikrinimą, kai ENTT, FNTT 

vykdo tyrimą dėl galimai nusikalstamų veikų, kai įmonė dalyvauja vykstančiame teismo procese ir yra 

ieškovas arba atsakovas ir pan. Žiūrint griežtai pagal įstatymo raidę, pagrindo kreiptis į kreditorius su 

prašymu leisti pratęsti likvidavimo procedūrų terminą nėra. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 22 

d. nutartyje pasisakė, kad kiekvienu atveju reikia ypatingai atidžiai įvertinti, ar tikslinga kreiptis dėl 

įmonės veiklos pabaigos, kadangi teismui priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, ji yra išregistruojama 

iš juridinių asmenų registro ir kadangi likvidavus įmonę jos teisių ir pareigų perėmimas nėra galimas, po 

išregistravimo įmonė nebetektų savo civilinio procesinio veiksnumo bei teisnumo, o tai reikštų, kad ji 

nustotų buvusi civilinio proceso šalis (ieškovas ar atsakovas). Vadinasi, darytina išvada, jog būtų tikslinga 

koreguoti ĮBĮ 33 str. nuostatas, išskiriant didesnį sąrašą atvejų, kuomet galima būtų pratęsti įmonės 

likvidavimo procedūras. 

Fizinių asmenų bankroto atveju iškyla panaši problema. Kaip jau minėta, fizinių asmenų bankrote 

reikia paruošti mokumo atkūrimo planą, pagal kurį turi būti tenkinami kreditoriniai reikalavimai iš 

parduodamo turto bei gaunamų pajamų. FABĮ 7 str. 5 d. nurodo, kad plano įgyvendinimo trukmė negali 

būti ilgesnė negu 5 metai, tačiau yra ir išimtis, paminėta tame pačiame straipsnyje, kai „teismas, kai 

kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 

207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo, atsižvelgdamas į bylos 

aplinkybes, gali pratęsti plano įgyvendinimo trukmę iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą arba 

ikiteisminio tyrimo nutraukimo, arba nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.“. Vadinasi, 

penkerių metų terminas nėra absoliutus ir gali būti pratęsiamas. Tačiau susiduriame su ta pačia problema, 

kaip ir juridinių asmenų bankrote – formaliai žiūrint terminą galima pratęsti tik vienu atveju, t.y. jei 

kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas ir yra pradedamas ikiteisminis tyrimas arba atsisakoma jį 

pradėti. Tačiau ką daryti tokiu atveju, jei fizinio asmens skolos susidarė dėl to, kad bankrutuojantysis 

buvo neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (pavyzdžiui, individualios įmonės) savininkas ir 

su sutuoktiniu byloje buvo įtraukti bendraatsakoviais, kadangi pagal CK 3.109 straipsnį prievolės, 

kylančios iš sutuoktinių bendro turto tvarkymo ir šeimos poreikių tenkinimo, yra bendros sutuoktinių 

prievolės, vykdomos iš bendro jų turto. Individuali įmonė yra šeimos verslas ir jos veikla pirmiausia 

skirta šeimos poreikiams tenkinti. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis 

juridinis asmuo (CK 2.50 str. 4 d.; Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d.). Jeigu prievolėms įvykdyti 

neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens 

dalyvis (CK 2.50 str. 4 d.). Taigi individualios įmonės dalyvio atsakomybė pagal individualios įmonės 

prievoles yra subsidiarioji. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m gegužės 17 d. nutartis). Likvidavus 

individualią įmonę dėl bankroto, bendraatsakovių skolos lieka tokia apimtimi, kiek kreditoriai buvo 

teismine tvarka prisiteisę, jei jų reikalavimai, pardavus įmonės ir savininkų turtą, nebuvo patenkinti. Jei 

skolos yra didesnės ar lygios 25 MMA, galima inicijuoti bankroto bylą likviduotos individualios įmonės 

savininkui(-ams) FABĮ nustatyta tvarka. Sakykime, nemokumo atkūrimo planas yra patvirtintas 

maksimaliam įstatyme numatytam laikotarpiui –penkeriems metams ir šis terminas jau eina į pabaigą. 

Rodos, fizinio asmens bankroto procesas tuoj turėtų baigtis, tačiau nutinka taip, kad fizinis asmuo tampa 

skyrybų proceso dalyviu. Iškyla klausimas: o kaip su bankroto procesu? Jis lyg ir tuoj pat turėtų baigtis, 

nes sueina įstatyme numatytas penkerių metų laikotarpis, tačiau dėl vykstančių skyrybų ir su jomis 

susijusios turto dalijimosi situacija keičiasi iš esmės, nes fizinio asmens turtas, aprašytas ir numatytas 

realizuoti mokumo atkūrimo plane, keičiasi. Iš to išplaukia, kad turi keistis ir nemokumo atkūrimo planas, 

jis turi būti tikslinamas. Tačiau tai neįmanoma, kol skyrybų procesas nėra baigtas ir turto situacija iki galo 

neišspręsta. Teoriškai reikėtų tęsti bankroto proceso terminą, tačiau įstatymiškai tokia galimybė būtent 

skyrybų atveju nėra numatyta, teismų praktika taip pat nėra suformuota. Taigi diskusijos šiuo metu išlieka 

tik teoriniame lygmenyje, nes įstatymų leidėjas neapibrėžė, ką reikėtų daryti, kai bankroto proceso 

terminą būtina pratęsti ne dėl FABĮ numatytos priežasties. Darytina išvada, kad ir čia įstatymo leidėjas 

nebuvo pakankamai išsamus ir įstatymą parengė ir išleido neskyręs pakankamai laiko atskirų jo nuostatų 

analizei bei galimybių pritaikyti šias nuostatas praktiškai, apžvalgai. 

Šiuo metu yra paruoštas FABĮ kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriame siūloma 

keisti fizinių asmenų bankroto proceso trukmę, nustatant, jog ji būtų ne ilgesnė nei 3 metai. Kaip teisingai 

nurodė Klaipėdos apygardos teismas, „įstatyme nėra nurodyta, kad mokumo atkūrimo plano 

įgyvendinimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 metai. Maksimalaus plano įgyvendinimo termino 

nustatymas pats savaime nereiškia, jog kreditorių interesai bus optimaliau apsaugoti“ (Klaipėdos 

apygardos teismo 2015 m. sausio 17 d. nutartis, bylos Nr. 2S-112-460/2015). Dažniausiai fizinio asmens 

turtas yra parduodamas pirmaisiais metais po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Turint omenyje tai, 

jog didžiąja dalimi bankrutuoja mažas ar vidutines pajamas gaunantys fiziniais asmenys, vadinasi, dar 
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ketverius metus (jei planas patvirtintas maksimaliam terminui – 5 metams) vyks bankroto procesas, kuris, 

mano nuomone, bus beprasmis, kadangi kreditorių finansiniai reikalavimai bus dengiami minimaliai, 

ženkliai jų nesumažinant. 

Manau, kad fizinių asmenų bankroto proceso trukmė turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į turimą 

turtą, gaunamas pajamas, kada numatoma turimą turtą realizuoti.  

 

Išvados 

 
Išstudijavus teismų praktiką, ĮBĮ ir FABĮ, taip pat kitus teisės aktus, palyginus ĮBĮ ir FABĮ 

nuostatas galima daryti išvadą, kad: 

Juridinių asmenų bankrotas vis tik gerokai skiriasi nuo fizinių asmenų bankroto. Kalbant apie 

bankroto sąvoką ir priežastis galima rasti panašumų, o štai paskirtyje panašumai ir baigiasi, kadangi 

fizinių asmenų bankrotas yra panašesnis į įmonių restruktūrizavimą. Žiūrint į pagrindinius bankroto 

proceso aspektus taip pat išryškėja daugiau skirtumų, nei panašumų tarp juridinių ir fizinių asmenų 

bankroto. Tai aiškintina tuo, kad iš esmės skiriasi pati bankroto paskirtis, abiem atvejais identišku 

išlaikant tik vieną aspektą – kreditorinių reikalavimų dengimą. Juridinių asmenų atveju bankrotas 

reikalingas saugiam ir efektyviam neveiksnaus rinkos dalyvio pašalinimui, fizinių asmenų – mokumo 

atkūrimui.  

Pagrindiniuose aspektuose juridinių ir fizinių asmenų bankrotas taip pat turi nedaug panašumų: 

juridiniam asmeniui bankroto bylą gali inicijuoti tiek savininkai, vadovai ar kreditoriai, kai tuo tarpu 

fiziniam asmeniui bankroto bylą inicijuoti gali tik pats fizinis asmuo.  

Dar vienas skirtumas – bankroto administratorius. Fizinių asmenų bankroto procese pats fizinis 

asmuo gali pasirinkti bankroto administratoriaus kandidatūrą, o nuo 2015-01-01 d. juridinių asmenų 

bankroto procese administratorių parenka kompiuterinė programa.  

Prie skirtumų galima priskirti ir bankroto proceso trukmę: juridinių asmenų bankroto procesas 

trunka tol, kol yra išparduodamas įmonės turtas, išieškomos skolos iš debitorių ar kol pasibaigia 

teisminiai ginčai. Fizinių asmenų bankrotas trunka tiek, kiek nustato kreditoriai, tvirtindami mokumo 

atkūrimo planą – dažniausiai proceso trukmė nustatoma 5 metams. 

Fizinių ir juridinių asmenų bankroto procesai turi vieną neginčijamą panašumą – kreditorius. 

Abiejuose procesuose kreditoriai turi tokias pat teises, abiejų procesų viena iš paskirčių yra kreditorių 

teisių gynimas, kuo maksimaliau padengiant jų finansinį reikalavimą. 

Lyginant ĮBĮ ir FABĮ nuostatas tampa aišku, kad materialiuoju požiūriu FABĮ yra panašesnis į ĮRĮ, 

tačiau procesiškai žiūrint tiek ĮBĮ, o ypač FABĮ palieka nemažai neaiškumo ir vietos interpretacijai, kuri 

dažnu atveju gali nuvesti neteisingu keliu, sukeliant neigiamas teisines pasekmes.  

 

Rekomendacijos 
 

1. Rekomenduotina išleisti abiejų įstatymų komentarus, paaiškinančius nuostatas. Jie būtų itin 

naudingi ir juridiniams, ir fiziniams asmenims, galvojantiems apie bankrotą, o taip pat tokie 

komentarai labai pasitarnautų tiems, kurie su bankrotais susiduria kiekvieną dieną, t.y. bankroto 

administratoriams bei teismams.  

2. Tikslinga sutrumpinti FABĮ nustatytą 5 metų terminą bankroto procedūroms vykdyti, taip 

sudarant sąlygas operatyviau ir efektyviau grąžinti fizinio asmens mokumą. 

3. Turėtų būti apribojimai daugiausia balsų turintiems kreditoriams, daugiau sprendimų teisės 

suteikiant mažesniesiems kreditoriams. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NATURAL PERSON AND LEGAL ENTITY BANKRUPTCY PROCESS 

  
Summary. Alongside fast advancing technological and communication means, economic development also 

becomes more rapid, the circulation of cash flow expands, while financial literacy increases as well. All of this 

influences the expansion of business. Naturally, business is inevitably related to bankruptcy, which has become a 

relevant phenomenon as much for natural persons as it is for legal entities.  

The aim of this paper is to compare the bankruptcy process of legal entities and natural persons, displaying 

peculiarities, similarities and differences in both processes. Having experienced bankruptcy practically, it becomes 
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obvious that bankruptcy process is mainly a complicated mechanism, which allows a healthy rotation in market. In 

case of natural persons, the bankruptcy process contributes to restoring the solvency for a natural person. The paper 

analyzed the process of bankruptcy as an economic element by employing the analysis legal documents, the 

methods of comparison and professional experience generalization, provided the main reasons for bankruptcy, and 

assessed its purpose. Moreover, the paper researched the regulations of laws on natural person and legal entity 

bankruptcy, demonstrated what kind of court practice is established based on different issues, and drew the 

conclusion that natural person and legal entity bankruptcy processes do not have many similarities, since the 

purpose itself of bankruptcy is fundamentally different, and only one aspect is identical in both cases – the 

reimbursement of creditor requirements. In case of legal entities, the bankruptcy is necessary to safely and 

effectively remove an incapable market participant, in case of natural persons – to restore solvency. 

Keywords: bankrupt, natural person, legal entity. 
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ĮMONĖS TINKLO SAUGOS UŽTIKRINIMAS NAUDOJANT FORTIGATE 

UGNIASIENĘ 
 

Eimantas Kirdeikis, lekt. dr. Liudvikas Kaklauskas 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Straipsnyje analizuojama ugniasienė ir saugos užtikrinimo sprendimai. Aptariamas įmonės 

tinklo saugos užtikrinimas, panaudojant aparatinę ugniasienę FortiGate. Pasirinktas patogiausias esamo FortiGate 

įrenginio pritaikymo modelis, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, įmonės poreikius. Vienas iš pasiūlytų sprendimų – 

tinklo modelis su VLAN, panaudojant FortiGate ugniasienę ir konfigūruojamą komutatorių. Tinklo modelis 

ištestuotas, įvertinta įmonės tinklo resursų sauga. 

Paridinės sąvokos: FortiGate ugniasienė, kompiuterių tinklo sauga, VLAN. 

 

Įvadas 

 

Informacijos ir komunikacijos technologijos (IKT) plačiai paplitusios visose mūsų gyvenimo 

srityse bei efektyviai panaudojamos. Kompiuterinių tinklų svarba metai po metų nepaliaujamai auga. 

Įstaigos ir įvairios organizacijos vis dažniau turi spręsti kaskart didėjančius ir iškylančius duomenų 

apsaugojimo klausimus, saugoti savo tinklą nuo kenkėjiškų veiksmų iš išorės ir vidaus.  

Kiekviena įmonė, kuri naudojasi kompiuterizuotomis darbo vietomis, turi apsaugoti savo tinklą 

nuo įvairių įsilaužimų bei virusų, kad tinklas būtų saugus ir apsaugotas, pavyzdžiui po įvairių įsilaužimų 

gali būti pavogti arba ištrinti įmonės svarbūs dokumentai ir pan. – padaryta žala daugeliu atveju šimtus 

kartu brangesnė, negu saugos užtikrinimas nuo galimų veikų. Reikia, būtina naudoti ugniasienes, jog 

išvengti šių laikų kibernetinių grėsmių. 

Analizuojama įmonė yra vidutinio dydžio privati aukštoji mokykla, įsikūrusi Šiauliuose. Joje 

dirba 30 darbuotojų, taip pat mokosi studentai. Įmonė turi išvystytus kompiuterinius tinklus, daug darbui 

ir mokslui skirtų kompiuterizuotų vietų, kompiuterinių tinklų laboratoriją, savo serverį. Kompiuterių 

tinklo saugą užtikrina FortiGate ugniasienė. 

Šiuo metu yra įvairių rūšių kompiuterių tinklų saugos techninių ir programinių sprendimų: 

saugumo auditai – įmonės ar organizacijos kompiuterių tinklo techninių ir programinių saugumo 

patikrinimas, sukeliant dirbtinai netikras tinklo atakas. Tinklo apsauga, duomenų apsauga – apsaugai 

diegiamos ugniasienės, tinklapių ugniasienės, duomenų bazių ir apsauga nuo DDos atakų. 

Tyrimo tikslas – ištirti FortiGate ugniasienės panaudojimo galimybes, užtikrinant įmonės tinklo 

saugą.  

Siekiant tikslo, bus įgyvendinti šie uždaviniai:  

1. Teorinės medžiagos analizė ir informacijos susisteminimas apie ugniasienes;  

2. Išanalizuoti aparatines ugniasienes, jų modelius, vykdomas funkcijas;  

3. Remiantis įmonės kompiuterių tinklo ir darbuotojų poreikių analize, parinkti tinkamiausią 

FortiGate modelį įmonei;  

4. Įvertinti FortiGate integravimo į įmonės tinklą galimybes ir sprendimą;  

5. Aprašyti paslaugas, kurias būtina suaktyvini ir suderinti FortiGate ugniasienėje;  

6. Parinkti FortiGate paslaugų testavimui naudotiną techninę bei programinę įrangą. 

Naudoti tyrimo metodai: literatūros analizė, modeliavimas, eksperimentas. 

 

Kompiuterių tinklo saugos sprendimai 
 

Duomenys – greitai besikeičianti ir sudėtinga sritis. Kiekvienas mūsų turime savo duomenų, 

kuriuos norime apsaugoti, todėl, savaime suprantama, duomenų apsauga tapusi aktuali tema globaliu 

mastu visiems. Duomenų apsauga yra skirstoma į pastovią apsaugą, laikiną apsaugą ir apsaugą duomenų 

perdavimo metu. Apsaugos objektais yra laikomi kompiuteriai (angl. host), kompiuteriniai tinklai (angl. 

network). Pagrindiniai apsaugos tikslai: 

 Informacijos privatumo užtikrinimas; 

 Saugus informacijos šaltinio nustatymas; 

 Naudojamos informacijos; 

 Pastovus informacijos prieinamumo užtikrinimas. 
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Vyrauja įvairių galimų saugos pažeidimų atvejų, kuriuos galima suskirstyti į grupes pagal jų rūšį. 

 Atsitiktiniai saugos pažeidimai: įvairūs gedimai, trikdžiai, žmogiškasis faktorius, programinės 

įrangos klaidos.  

 Sąmoningi saugos pažeidimai tinkle: ryšio sutrikdymas, informacijos pasisavinimas, 

perduodamos informacijos pakeitimas, informacijos klastojimas.  

 Saugos pažeidimai kompiuteriuose: saugomos informacijos perėmimas, modifikavimas, 

sunaikinimas, kompiuterio darbo sutrikdymas ir kompiuterio valdymo perėmimas. 

Kompiuterių tinklo atakos skaidomos į dvi rūšis: pasyvios ir aktyvios. Pasyvios saugumo atakos 

dažniausiai nepastebimos ir vartotojui nematomos, netrikdo kompiuterio darbo ir neišsiskiria, jog būtų 

vykdoma neleistina veikla. Pasyviomis atakomis ieškoma, kaip būtų galima patekti prie norimos 

informacijos, skanuojama pranešimų turinio peržiūra, duomenų srauto analizė, saugumo spragų analizė, 

slaptažodžių analizė ir t.t. Aktyvios saugumo atakos, tinklo trikdžių imitavimas, klienų blokavimas, tinklo 

šiukšlinimas, duomenų keitimas, modifikavimas, maršrutų keitimas ir t.t. Kad apsisaugoti nuo įvairiausių 

atakų, reikia imtis saugumo kontrolės, išvengiant nereikalingų rūpesčių tinkle. Galimi apsaugos metodai: 

duomenų kodavimas, aparatinė prieigos kontrolė, programinė prieigos kontrolė, vartotojų taisyklės. 

Fiziniai asmenys dažniausiai naudoja programinio tipo ugniasienę. Ji instaliuojama į kompiuterį, 

po to ją galima valdyti, atlikti kontrolės veiksmus ir apsaugos parametrų nustatymus. Programinės 

ugniasienės saugo kompiuterį nuo išorinių bandymų valdyti ar gauti prieigą prie kompiuterio. Tokia 

ugniasienė užtikrina apsaugą nuo Trojos (angl. trojan) virusų, elektroninio pašto kirminų (angl. worms). 

Dauguma programinių ugniasienių gali apibrėžti vartotojų kontrolę, padidinti failų saugumą, kontroliuoti 

spausdintuvo dalijimąsi, blokuoti nesaugias aplikacijas. Papildomai tokios ugniasienės gali naudoti 

privatumo kontrolę, interneto srauto filtrus ir pan. Programinės ugniasienės trūkumas yra tas, kad ji saugo 

tik tuos kompiuterius, kuriuose ji yra įrašyta. 

Aparatinės ugniasienės funkcijas atlieka tinkle fiziškai integruoti specializuoti įrenginiai. Tai gali 

būti tinklo maršrutizatorius, galintis filtruoti tinklo srautus, speciali aparatinė užkarda, serveris, atliekantis 

tinklo adresų transliavimo funkciją. Aparatinės įrangos ugniasienės gali turėti numatytąją konfigūraciją su 

jos palaikymu. Dažniausiai aparatinė ugniasienė turi apie keturis prievadus. 

Vienas iš populiariausių aparatinių ugniasienių gamintojų yra Cisco. Tai didelės spartos, 

duomenų centro aplinkai tinkančios ugniasienės: CiscoCatalyst 6500 Series ASA Services Modules ir 

Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliances. Universitetams bei didesnėms įstaigoms tinka Cisco 

ASA 5520, Cisco ASA 5540 ir Cisco 5500. Mažai įmonei, ofiso aplinkai tinka Cisco ASA 5505 ir  Cisco 

ASA 5510. Virtualioms darbo vietoms yra Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch. 

Kitas gamintojas – Fortinet, siūlo įvairių ugniasienių, paprastai nerikiuojamų pagal įmonės dydį. 

Fortinet turi įvairių FortiGate fizinių ir virtualių prietaisų, atitinkančių unikalius vartotojo tinklo 

saugumo reikalavimus. FortiGate naudoja FortiOS operacinę sistemą su FortiASIC naujos kartos 

procesoriais, suteikiant papildomą apsaugą nuo sudėtingų tinklo atakų, vengiant tinklo trikdžių. Fortinet 

tinklo apsaugos platformos atlieka daug skirtingų veiksmų tinkle, galima išskirti pagal saugumo lygius, 

ugniasienes. Dideliu našumu pasižymi FortiGate 5000Series, o FortiGate 3000 Series ir FortiGate 1000 

Series pasižymi mažesne sparta. 

D-Link ugniasienės teikia kompleksines paslaugas, tokias kaip NetDefend IPS (įsibrovimų 

prevencijos sistema), antivirusinės ir interneto turinio filtravimas. D-Link NetDefend užkarda valdoma su 

D-Link valdomais komutatoriais pagerina verslo tinklus su vadinama ZoneDefense technologija ir 

aktyviai saugo tinklą nuo vidinių pažeidimų. 

Aparatinės NetDefend ugniasienės suklasifikuotos pagal vartotojų poreikius. NetDefend dfl-2560 

pasižymi: palaiko iki 5000 VPN kanalų, 10 LAN prievadų, 10 WAN prievadų, 10 gigabaitinių prievadų, 

2 Gbps ugniasienės pralaidumas. NetDefend dfl-2560G pasižymi: palaiko iki 5000 VPN kanalų, 10 LAN 

prievadų, 10 WAN prievadų, 6 gigabaitiniai prievadai, 2 Gbps ugniasienės pralaidumas. NetDefend dfl-

1660 pasižymi: palaiko iki 2500 VPN kanalų, 6 LAN prievadų, 6 WAN prievadų, 6 gigabaitiniai 

prievadai, 1,2 Gbps ugniasienės pralaidumas. NetDefend dfl-860E pasižymi: palaiko iki 300 VPN kanalų, 

8 LAN prievadų, 2 WAN prievadų, 1 DMZ prievadą, 1 gigabaitinį prievadą, 200 Mbps ugniasienės 

pralaidumas. NetDefend dfl-260E pasižymi: palaiko iki 100 VPN kanalų, 5 LAN prievadų, 1 WAN 

prievadų, 1DMZ prievadą, 1 gigabaitinį prievadą, 150 Mbps ugniasienės pralaidumas. Į šias ugniasienes 

įeina antivirusinės programos NetDefend Anti-Virus (AV) DLF-260/260E, NetDefend Anti-Virus (AV) 

DLF-800, NetDefend Anti-Virus (AV) DLF-1660, NetDefend Anti-Virus (AV) DLF-2560/2560G. 

NetDefend interneto turinio filtravimas, padedantis kontroliuoti darbuotojų naudojimąsi internetu 

ir prieigą prie jo: NetDefend Web Content Filtering (WCF) dlf-800, NetDefend Web Content Filtering 

(WCF) dlf-1660, NetDefend Web Content Filtering (WCF) dlf-2560/2560G. NetDefend įsilaužimo 
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prevencijos sistema skirta D-Link aparatinės ugniasienėms garantuojanti papildomą apsaugą tinklui nuo 

visų atakos tipų. Ši programinė įranga galima NetDefend dfl-860/860E, dfl-1660 vartotojams. 

 

Užkardos funkcionalumas 
 

Aparatinės įrangos ugniasienės UTM (angl. Unified Threat Management) sprendimai užtikrina 

apsaugą, kad apsaugotų tinklus nuo įvairių galimų pavojų. UTM ugniasienės saugo nuo virusų atakų, 

pašalinių – negalimų prieigų prie tinklo, žalingo poveikio įvairaus galimo turinio, sėkmingai leidžia 

stebėti bei palaikyti saugų tinklą.  

Įmonių klasės ugniasienės užtikrina pilną pažangiausią apsaugą, leidžia stebėti, valdyti ir 

palaikyti sveiką ir saugų tinklą. Tinklo valdymo funkcijos: nuotolinis valdymas, duomenų pralaidumo 

kontrolė, URL juodieji-baltieji sąrašai, prieigos politika ir SNMP. Tinklo stebėjimui užkardos palaiko 

elektroninio pašto saugumo pranešimus, sistemos užrašus, atlieka nuoseklius patikrinimus ir realaus laiko 

statistikas. 

UTM (angl. Unified Threat Management) ugniasienėse integruota įsilaužimo aptikimo ir 

prevencijos sistema, gateway (vartų) antivirusinė ir turinio filtro, skirto 7 lygmens turinio patikrinimui ir 

saugumo užtikrinimui. O realus laiko atnaujinimo sistema išlaiko IPS informaciją, antivirusinių parašus ir 

esamas URL duomenų bazes. Visi privalumai padeda apsaugoti tinklą nuo įsilaužimų, interneto kirminų, 

pavojingų kodo atakų, pagal poreikius saugiai valdyti prieigą prie interneto. 

Ugniasienės dažniausiai turi integruotą VPN klientą ir serverį. Tai leidžia nuotoliniu būdu saugiai 

prisijungti į ofisą, įmonę ar patikimą partnerių tinklą. Galima jungtis iš namų ar kitos vietos ir visada 

saugiau prisijungti prie įmonės tinklo, kad pasiekti reikiamą informacija ar elektroninį paštą. NetDefend 

UTM ugniasienės turi įmontuotą VPN aparatūros variklį, palaikantį ir leidžiantį valdyti didelį kiekį VPN 

konfigūracijų. Palaiko IPSec, PPTP ir L2TP protokolus kliento/serverio rėžime. Papildomi VPN 

nustatymai: DES/3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-128 koduotė, rankinis arba IKE/ISAKMP raktų 

valdymas, Quick/Main/Aggressive suderinamumo rėžimai ir VPN autentifikavimo palaikymas, naudojant 

išorinį RADIUS serverį arba vartotojų duomenų bazę. 

UTM servisai: palaikant aktyvią apsaugą nuo įvairių grėsmių iš interneto, reikia, kad visos trys 

duomenų bazės, naudojamos UTM ugniasienės, būtų nuolat atnaujinamos. Siekiant užtikrinti patikimą 

apsaugą taip pat siūloma pagal poreikius įsigyti papildomą ugniasienės UTM servisų paslaugą, į kurią 

įeina atskiri atnaujinimai kiekvienam iš produktų: įsilaužimų prevencijos sistema (IPS), antivirusinė ir 

interneto turinio filtravimas (WCF). Ugniasienių tiekėjai su prenumeratų programa užtikrina, jog 

kiekviena iš ugniasienių serviso duomenų bazių yra išsami ir veiksminga. 

Sustiprinta įsibrovimų prevencija į UTM ugniasienes – įgalinti komponentų pagrindu parašai, tai 

unikali IPS technologija, kuri atpažįsta ir apsaugo nuo visų žinomų ir nežinomų atakų. Ši sistema gali 

išspręsti visus svarbius atakų aspektus ar potencialias atakas, susitvarko ir su apkrovomis, užkrėtimais. 

Kalbant apie parašo aprėptis, ISP duomenų bazėje įtraukiama atakų informacija ir duomenys iš globalių 

atakų, surinktų iš viešų vietų, tokių kaip nacionalinės pažeidžiamumo duomenų bazės ir bugtrax. 

Ugniasienės nuolat kuria ir optimizuoja parašus per Auto-Signature Sensor sistemą, neapkraunant esamos 

saugumo sistemos, šie parašai užtikrina aukštą aptikimo rodiklį. Srautinis virusų skanavimas: ugniasienės 

atpažįsta bet kokio dydžio failus naudojant srauto skanavimo nuo virusų technologiją, kuri panaikina į 

talpyklą gaunamus failus. Zero-cache skanavimo metodas ne tik padidina patikrinimo spartumą, bet ir 

sumažina tinklo kliūtis. Ugniasienė naudoja virusų parašus iš  tokių saugyklų, kaip Kaspersky Labs, kad 

užtikrintų patikimą ir tikslią antivirusinės apsaugą, taip pat parašų atnaujinimus. Todėl virusai ir 

kenkėjiškos programos gali būti sėkmingai užblokuotos ir sustabdytos dar prieš pasiekiant tinklo 

kompiuterius ar mobilius įrenginius. 

Interneto turinio filtravimas padeda administratoriams stebėti, valdyti bei kontroliuoti darbuotojų 

prieigą prie interneto. Į ugniasienes įtraukta daug pasaulio serverių indeksų su milijonais URL ir realaus 

laiko interneto svetainių duomenimis, siekiant padidinti ir užtikrinti maksimalų paslaugų prieinamumą. 

Užkardos naudoja apibrėžtas politikas ir aiškius juoda/balta sąrašus, leidžiančius kontroliuoti prieigą prie 

tam tikrų svetainių visiems vartotojų tipams – sąsajoms ir IP tinklų objektams. Užkarda gali aktyviai 

tvarkyti interneto turinį pagal potencialiai pavojingus objektus, pavyzdžiui kaip: Java Applets, 

JavaScripts, VBScripts, ActiveX objektus ir slapukus. 

Standartinė aparatinės užkardos iš tekėjo prenumerata suteikia ugniasienei UTM serviso paslaugų 

atnaujinimus 12 mėnesių, pradedant nuo to dienos, kai pradedate naudotis arba pratęsiate savo norimą 

paslaugą. Prenumerata gali būti reguliariai atnaujinama, užtikrinant ugniasiene su daugiausiai saugos 

atnaujinimų galimų iš gamintojo serviso. 
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Fortinet FortiGate aparatinės ugniasienės FortiGate 60b taikymas įmonės tinkle 
 

FortiGate 60B jungiama prieš serverį atsisakant serverio ugniasienės, leidžiant įmonės serveriui 

atlikti kitas funkcijas. Ši ugniasienė naudoja integruotas ASIC plokštes, specialiai suprojektuotas atlikti 

apsaugos funkcijas. Ji turi intuityvią ir saugią interneto konfigūravimo sąsają. Yra pateikiamos 

numatytosios taisyklės, turinio profiliai. Naudojant aplinkos nustatymus, galime pasirinkti, kokio lygio 

tikrinimą naudoti. Pavyzdžiui, galima pasirinkti virusų, interneto srauto, programinių skriptų tikrinimą. 

Įdiegti rankiniai filtravimo mechanizmai, turinio blokavimas, sąrašai. Ugniasienės branduolys saugo nuo 

FTP, HTTP, IMAP, POP3 ir SMTP žalingo srauto, atpažįsta virusų parašus. Darbui su FortiGate 60B 

rekomenduojama naudoti internetinę sąsaja (žr. 1 pav.) arba komandinę eilutę. Pirmas prisijungimas prie 

internetinės sąsajos vykdomas per numatytąjį IP adresą, įvedant prisijungimo vardą bei slaptažodį. 

 

 
 

1 pav. FortiGate 60B internetinė sąsaja 

 

FortiGate 60B internetinė sąsaja turi vartotojui pritaikytą meniu su funkcijomis, išskaidytomis į 

grupes: 

 Sistema – pagrindiniai duomenys, nustatymai; 

 Maršrutizatorius – statinis maršrutų koregavimas, maršrutų taisyklės; 

 Ugniasienė – ugniasienės taisyklės, adresai, servisai, tvarkaraščiai, virtualūs IP, apkrovos 

balansas; 

 UTM – užkarda, įsilaužimų prevencija, interneto filtras, elektroninio pašto filtras, duomenų 

nutekėjimo prevencija, aplikacijų kontrolė; 

 VPN – virtualaus privataus tinklo nustatymai; 

 Vartotojai – įvairūs įrenginį administruojančių vartotojų konfigūravimai; 

 Endpoint apsauga; 

 Belaidžio ryšio kontrolė; 

 Registrai ir pranešimai – jų peržiūra, nustatymai. 

 

Galima greitai peržiūrėti pagrindinę informaciją apie ugniasienės būklę. 

 

Įmonės resursų kontrolė su FortiGate ugniasiene 
 

Siekiant apsaugoti įmonės vidinį tinklą, suaktyvinta UTM ugniasienės politikos taisyklė. Įjungti 

UTM protokolai su gamykliniais nustatymais, interneto filtras, kur įrašyti duomenys įmonės tinklo 

apsaugai, aplikacijų kontrolė, blokuota Skype programa. Patikrinimui panaudota ping komanda.  
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Panaudoti UTM ugniasienės filtrai (žr. 2 pav.).  

 

 
 

2 pav. Tinklo filtras pagal URL adresą 

 

Analogiškai galima kurti elektroninio pašto blokuojamų adresų sąrašą. Užblokuotas elektroninis 

paštas patenka į Spam (šlamštas) skiltį. Kita taisyklė leidžia drausti ir blokuoti elektroninius laiškus pagal 

laiško turinį ir laiško temą. Sukurtos taisyklės, kurios ieško žodžio reklama laiško turinyje ir temoje, 

tačiau jos veikia lėčiau, nei kitos kontrolės priemonės. Aplikacijų kontrolė leidžia blokuoti 

nepageidautinas programas, kurių norite atsisakyti ir neleisti. Galima blokuoti nuo įvairiausių žaidimų iki 

p2p programų. Visi užkardos veiksmai saugomi registre, kurį galima peržiūrėti (žr. 3 pav.). 

 

 
 

3 pav. Įvykių registrai 

 

Kiti įvykių registrai fiksuoja kiekvieną pakitimą sistemoje, tai padeda efektyviau administruoti 

šią užkardą. 

Kita įmonės tinklo saugos užtikrinimo priemonė – VLAN – tai virtualus privatus tinklas, kai 

tinklo įrenginiai logiškai grupuojami. VLAN didelį transliacijos domeną padalina į mažesnes transliacijos 

grupes, taip kiekvienas VLAN veikia kaip atskiras transliacinis domenas. Ši paslauga dažniausiai 

naudojama komutatoriuose. Ji komutatoriaus prievadus išskaido į grupes, kurios viena nuo kitos yra 

atskiriamos, o siunčiami paketai yra koduojami. Įmonė, turėdama vieną komutatorių, gali tinklą 

suskaidyti į atskirus potinklius ir juos atskirti. Galima sukurti nesaugų potinklį įmonės klientams, iš kurio 

negalima pasiekti įmonės vidinio tinklo, dažnai toks potinklis vadinamas demilitarizuota zona (DMZ). 

VLAN sprendimas padidina saugumą, nes veikia kaip papildomas saugumo sluoksnis, apriboja ir 

paskirsto transliacijos srautus. 

Naudojant VLAN atsiranda papildomas saugumo sluoksnis, lengviau prižiūrima įranga, tinklo 

elementai grupuojami logiškai pagal funkcijas, padėtį organizacijoje ir pan., o ne keičiama fiziškai jų 

vietą, srautas tarp VLAN gali būti skirstomas maršrutizatoriaus, logiškai segmentuojami vartotojai į 

potinklius, broadcast frames perduodami tik to VLAN ribose. 
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Saugaus įmonės tinklo modelis 
 

Įmonės tinklo saugos užtikrinimui buvo sukurtos trys vartotojų grupės. Paketai iš kiekvieno 

potinklio eina per VLAN komutatorių prieš pasiekiant FortiGate įrenginį. VLAN komutatorius pažymi 

vis kitokią VLAN žymą ant paketų, atsižvelgiant, iš kokio VLAN tinklo paketas. Kad išlaikyti virtualius 

VLAN‘us prie FortiGate ugniasienės įrenginio, kiekvienas VLAN tinklas jungiamas į atskirą vidinį 

prievadą. Sukurtas DHCP serveris FortiGate 60B įrenginyje, aptarnaujantis ir nuomojantis IP adresus 

kiekvienai VLAN sąsajai. Sukurtos saugumo politikos taisyklės, kad praleisti kiekvieną tinklą, 

komunikuoti su internetu (žr. 4 ir 5 pav.). 

 

 
4 pav. DHCP serveriai, VLAN 

 

 
5 pav. Tinklo sąsajos su VLAN 

 

Kiekvienas virtualus VLAN tinklas priskirtas prie savo DHCP serverio, kur jam bus nuomojamas 

adresas. Pavyzdžiui, Administracija tinklas pavadinimu Admin_VLAN gauna adresus nuo 

192.168.22.100 iki 192.168.22.200 (žr. 6 pav.). 
 

 
6 pav. Įmonės tinklas su virtualiais VLAN 
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Išvados 
 

1. Išanalizuota ir susisteminta medžiaga apie programines ir aparatines ugniasienes, jų pritaikymą 

įmonėje. 

2. Parengtas FortiGate 60B integravimo į įmonės tinklą modelis. 

3. Parengtas modelis ištestuotas ir įvertinta įmonės tinklo sauga. 

 

Literatūra 

 

1. Avfirewalls. Fortinet FortiGate 60. Žiūrėta 2014, birželio 4 per internetą: 

<http://www.avfirewalls.com/FortiGate-60C.asp>. 

2. Cisco. Firewalls. Žiūrėta 2014, gegužės 17 per internetą: 

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html#~two>. 

3. D-Link. UTM Firewalls. Žiūrėta 2014, gegužės 21 per internetą: <http://www.dlink.com/us/en/business-

solutions/security/utm-firewalls>. 

4. Fortinet (1). Connecting multiple networks to a FortiGate interface using virtual LANs (VLANs). Žiūrėta 

2014, gruodžio 18 per internetą: <http://docs-

legacy.fortinet.com/cb/html/index.html#page/FOS_Cookbook/Install_advanced/cb_install-vlan.html>. 

5. Fortinet (2). FortiGate Cookbook. Žiūrėta 2015, sausio 5 per internetą: <http://docs-

legacy.fortinet.com/cb/html/index.html#page/FOS_Cookbook/cb_intro.html>. 

6. Fortinet. High Performance Firewall, Next-Gen Firewall and UTM - FortiGate Platform. Žiūrėta 2014, 

gegužės 17 per internetą: <http://www.fortinet.com/products/fortigate/>. 

7. Kaven O. (2004). Fortinet FortiGate 60. Žiūrėta 2014, gegužės 24 per internetą: 

<http://www.pcmag.com/article2/0,2817,1522160,00.asp>. 

8. Shread P. (2010). The Differences and Features of Hardware and Software Firewalls. Žiūrėta 2014, 

gegužės 17 per internetą: 

<http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/firewall_types.asp>. 

 
 

ENSURING SAFETY IN COMPANY NETWORK USING THE FORTIGATE FIREWALL 

 

Summary. There are analyzed firewalls and their uses for safety solutions in this article. It is discussed the 

company's network security assurance while using firmware FortiGate firewall. Selected optimal FortiGate 

customization model, taking into account the needs of users, the company's needs. One of the solutions proposes the 

network model with VLAN using the FortiGate firewall and configurable switch. The network model is tested, 

evaluated the safety of the corporate network resources. 

Keywords: FortiGate firewall, computer network security, VLAN. 
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KORUPCINĖS NUSIKALSTAMOS VEIKOS VALSTYBĖS TARNYBOJE 
  

Sonata Palionytė 

Mokslinis vadovas asist. Steponas Vaitkus 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 
 

Anotacija. Korupcijos išplitimas Lietuvos Valstybėje sukėlė pavojų valstybės ir savivaldybių institucijų 

stabilumui, žmogaus teisėms, visuomėnės moralėms ir tai trukdo mūsų valstybei tapti pažangia, teisine demokratine, 

stabilia šalimi. Vis dažniau žiniasklaida, spauda iškelia į viešumą valstybės tarnybos sistemoje dirbančių tarnautojų 

padarytas korupcinio pobudžio nusikalstamas veikas. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės 

saugumo departamento, policijos departamento pagrindinis veiklos tikslas – orentuoti kovai su korupcija valstybės 

tarnyboje. Kasmet valstybė nusistato vieną iš svarbiausių prioritetų, kuris nukreiptas į prevencinių priemonių 

padidinimą. Tai supuonuoja, jog korupcijos problema Lietuvos valstybės tarnybos sistemoje tikrai aktualus ir opus 

klausimas visuomėnei. Straipsnio pagrindinis tikslas – atlikti korupcijos, kaip nusikalstamos veikos valstybės 

tarnybai, teisinė analizę ir atskleisti valstybės tarnautojų padaromų korupcinių nusikalstamų veikų valstybės tarnybai 

inkriminavimo problematiką, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.  

Galutiniame tyrimo rezultate išaiškėjo pagrindiniai valstybės tarnautojų nusikaltimų inkriminavimo 

aspektai: žalos, tyčios nustatymas, valstybės tarnautojo teisinio statuso įrodymas, valstybės tarnautojų atsakomybės 

atsiradimas. 

Pagrindinės sąvokos: korupcija valstybės tarnyboje, korupcijos kontrolė ir prevencija, prekyba poveikių, 

kyšininkavimas. 

 

Įvadas 

 
Tyrimo aktualumas. Valstybės tarnybos institucijų pagrindiniai uždaviniai, susiję su žmogaus 

teisių bei laisvių užtikrinimu, demokratinės ir teisinės valstybės puoselėjimu, valstybės institucijų 

stabilumo ir pasitikėjimo garantavimu. 2014 m. buvo atliktas korupcijos suvokimo tyrimas „Transparency 

international“, kurio tikslas buvo parodyti, kokią dalį šalyje sudaro valstybės tarnautojų korupcija. 

Palyginus Lietuvą su Europos sąjunga bei Vakarų Europa paaiškėjo, jog jau keletą metų ji pažangos 

nepadaro ir vertinama prastai, todėl reikia imtis kardinalių priemonių užkertant kelią korupcijai.  

Tyrimo problema. Korupcinės veikos sukelia didelę grėsmę teisinei valstybei, demokratijai ir 

žmogaus teisėms, iškraipydamos teisingumą. Kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, 

piktnaudžiavimas, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos. Visi argumentai suformuoja vieną problemą – didelis nusikaltimų mastas Lietuvos valstybės 

sistemoje. Norint korupciją pažaboti neužtenka priimti begalės antikorupcinių įstatymų ar organizuoti 

prevencines priemones – tam reikalingas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas.  

Tyrimo objektas – korupcija, kaip teisinis reiškinys, valstybės tarnyboje.  

Tyrimas tikslas – atlikti korupcijos, kaip nusikalstamos veikos valstybės tarnybai, teisinę 

analizę.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atlikti mokslinės literatūros ir teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų teisinę padėtį, 

analizę.  

2. Išnagrinėti korupcijų sampratą ir kontrolės mechanizmus.  

3. Išanalizuoti Lietuvos teismų praktiką korupcinių nusikaltimų valstybės tarnybai aspektu. 

Tyrimo rezultatai. Išnagrinėjus korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, reikia griežtinti 

atsakomybę, suaktyvinti prevencines priemones valstybės tarnyboje. Norint pažaboti korupciją, neužtenka 

priimti antikorupcinius įstatymus ar taikyti prevencines priemones – tam reikalingas teisinių institucijų 

glaudus bendradarbiavimas, rengiant teisės aktus, nukreiptus kovai su korupcija.  

 

Korupcija teoriniu aspektu 
 

„Dabartiniu metu korupcijos fenomenas laikomas vienu iš pagrindinių faktorių, trukdančių 

įgyvendinti teisinės valstybės koncepciją ir įdiegti kompetetingos, skaidrios bei atviros valstybės tarnybos 

pagrindus“ (Kalesnykas, 2014, p. 6). V. Justickis (2001) teigia, jog „tiek, kiek egzistuoja tarnyba, 

pareigos, pasitikėjimas jo vykdytojais, tiek egzistuoja ir pati korupcija“ (p. 344-345). Taip pat A. 

Raudonienė (2005) sutinka, jog „Korupcija yra senas socialinis fenomenas, kurio apraiškų galima aptikti 
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visose kultūrose ir kontinentuose“ (p. 122). J. Palidauskaitė (2010) papildo šį teiginį, sakydama, jog 

„korupcija kiekvienu istoriniu laikotarpiu keičia formas ir prisitaiko prie aplinkos pokyčių“. 

 Kaip matome, korupcijos reiškinys dažnai aptariamas įvairių sričių specialistų: tiek valstybės 

tarnautojų, mokslininkų, politikų, tiek ir pačios visuomenės. Nors šiai problemai skiriamas didelis 

dėmesys ir ji kai kurių tyrinėtojų įvardijama kaip bendra valstybės liga, kuri išliko ir mūsų laikais, tačiau 

dar iki šiol, bandant apibrėžti korupcijos sąvoką, nuomonės išsiskiria.  

Pagal V. Justickį (2001) „korupcijos reiškiniai yra tokie sudėtingi, jos formos atskirose šalyse yra 

tokios įvairios, kad po ilgų bandymų surasti visoms šalims vienodą apibrėžimą buvo suabejota, ar tai 

apskritai įmanoma padaryti, kadangi įvairūs autoriai pateikia daugiau nei 300 korupcijos apibrėžimų“ (p. 

344-345). Pasak D. Trang (1994), „korupcijos apibrėžimų yra tiek, kiek yra apskritai šį reiškinį 

analizuojančių teisininkų, mokslininkų“ (p. 7-10). Anot  S. R. Ackerman (2001), labai svarbus pačios 

valstybės požiūris, kadangi ką viena laiko kyšiu, kita laiko dovana. Jeigu kai kuriose valstybėse valstybės 

pareigūnas, kuris padeda savo draugams, šeimos nariams, bus laikomas vertas pagyrimo, tai kitose bus 

laikomas korumpuotu. 

Apibrėžimų analizę galime pradėti nuo korupcijos terminų, kurie suformuluoti tarptautinių žodžių 

ir dabartinės Lietuvių kalbos žodynuose. Pats korupcijos terminas kilęs iš lotyniško žodžio „corruption“, 

reiškiančio gadinimą, papirkimą, moralinį supuvimą (Tarptautinių žodžių žodynas, 1999, p. 257). 

Tarptautinių žodžių žodyne korupcija aiškinama kaip: 1) tarnybinės padėties panaudojimas pasipelnymo 

tikslais; 2) pareigūno ar politinio veikėjo papirkimas; 3) valstybės įstaigos pareigūno ar politinio veikėjo 

kyšio ėmimas už pareigų atlikimą ar įstatymo pažeidimą siekiant sau ar abipusės naudos (Tarptautinių 

žodžių žodynas, 2009, p. 285). Kitame tarptautinių žodžių žodyne korupcijos sąvoka aiškinama kaip 

kyšininkavimas (Vaikevičiūtė, 2002). Dabartinės lietuvių kalbos žodynas korupcijos sąvoką pateikia, kaip 

neteisėtą pelnymąsi naudojantis pareigomis; pareigūno ar veikėjo papirkinėjimą. Kaip matome, minėti 

žodynai korupcijos sąvokos terminą sieja su valstybės tarnautojo elgsena, kurio metu jis piknaudžiauja 

jam suteiktais įgaliojimais dėl savanaudiškų paskatų įgyvendinimo. Įvairūs autoriai pateikia korupcijos 

apibrėžimus tiek siaurąja, tiek plačiąja prasmėmis. Šis skirstymas priklauso nuo to, ar korupcija apsiriboja 

tik viešuoju sektoriumi ir valstybės tarnyba, ar suprantama plačiau, apimdama privatų sektorių, 

žiniasklaidą, sportą, aukštąjį mokslą. 

Pagal Harvardo politikos profesoriaus J. S Nye klasikiniu laikomą apibrėžimą, „korupcija, tai 

elgesys, kuris nukrypsta nuo viešai suteiktų pareigų dėl privačios, asmeninės, šeimos, grupės gerovės ar 

kitokio statuso siekio” (2009, p. 281-303). Anot V. Gavelio (2010), korupcija – tai veiksnys, kuris mažina 

valstybės veiklos mechanizmo efektyvumą, nes valstybės pareigūnai ir tarnautojai savo pareigybines 

funkcijas naudoja asmeniniams tikslams tenkinti, konkurencijos funkcijoms slopinti. Raipos (2007) 

nuomone, korumpuoto sandėrio metu siekiama tokios asmeninės naudos, kuri neapsiriboja tik 

materialiniais ir finansiniais interesais, bet apima ir socialinio statuso pokyčius, valdžios paėmimą, 

pripažinimą. V. Justickis korupciją įvardija kaip „reguliarią, besikartojančią, integralią nusikalstamą 

veiklą, kurią įvykdo individas, palaikantis tarnybos santykius su valstybės aparatu, su privačiu verslo 

subjektu, rinkėjais, su žiniasklaidos auditorija, ir, kuri pasireiškia piknaudžiavimu savo padėtimi bei 

pasitikėjimu siekiant asmeninės naudos“ (2001, p.349). J. Gardineris (2002) korupciją apibūdina kaip 

netinkamą arba neatitinkantį standartų ir taisyklių valstybės tarnautojų elgesį. O J. Scott (1972) korupcijos 

sąvoką suskaido į tris dalis:  

 Teisėtumo ‒ šiam aspektui autorius priskiria veiksmus, kuriais yra pažeidžiamos valstybės 

pareigūno elgesį reglamentuojančios teisės normos. 

 Viešojo intereso ‒ tai valstybės pareigūno ar politiko elgesys pažeidžiantis visuomenės interesus. 

 Visuomenės nuomonė ‒ tai veiksmai, kuriuos visuomenė laiko korupciniais. 

Šie autoriai vieningai sutinka, jog korupcija prigimtine prasme, tai valstybės tarnautojų ir pareigūnų 

veiksmai, kuriais jie piknaudžiauja jiems patikėta valdžia, galia, visuomenės pasitikėjimu, tam, kad būtų 

patenkinti jų asmeniniai interesai, gaunami visuomenės sąskaita. Piknaudžiavimas valstybės tarnyba yra 

esminis korupcijos bruožas, kuris parodo, kad valstybės valdymo mechanizme yra aiškus sutrikimas, 

kadangi nukrypstama nuo vyraujančių normų. Tai pat galime traktuoti, jog asmeninė nauda turi įvairių 

pasireiškimo formų, nebūtinai, tik pinigine išraiška, tai gali būti karjera, nauja darbo vieta, prestižas, 

pažintys. V. Gavelis teigia (2006), jog korupcija yra greičiausia, pigiausia ir efektyviausia priemonė tam 

tikslui pasiekti.  

Apibendrinant šiuos aspektus galime sakyti, jog korupcija – priešinga teisei veikla, kurios 

visuomenė netoleruoja. 

Nagrinėjant apibrėžimus, galime rasti ir tokių atvejų, kai autoriai korupcijos ir kyšininkavimo 

sąvokas traktuoja kaip sinonimus ir patį korupcijos reiškinį supranta labai siaurai. A. Čaikovskis (2005) 
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sako, kad „korupcija – tai kyšininkavimas ir kitoks asmenų, kuriems patikėtos pareigos viešajame ar 

privačiame sektoriuje, elgesys, kuris pažeidžia jų pareigas, išplaukiančias iš jų kaip valstybės pareigūno, 

privataus darbuotojo, nepriklausomo agento, padėties ar kitokių tokio pobūdžio santykių ir kuriuo 

siekiama gauti sau ar kitiems asmenims nepagrįstą visokios rūšies naudą“ (p. 4). Korupcija dažnai 

siejama tik su viena veika – kyšininkavimu. Teisininkė I. Gavelytė (2004) teigia, jog korupcijos sąvokos 

apibrėžimą taikliausiai atskleidžia korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sąrašas.  

BK 225 straipsnio 1 dalyje įvardijama, jog „kyšininkavimas – tai valstybės tarnautojo ar jam 

prilyginto asmens veiksmai, kai savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti 

kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant 

įgaliojimus“ (Žin., 2000, Nr. 89-2741). BK 226 straipsnio 1 dalyje įvardijama, jog „tarpininko 

kyšininkavimas – tai pasinaudojimas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, 

pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai 

organizacijai, jų tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už kyšį , pažadant paveikti atitinkamą instituciją, 

įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad jie atitinkamai teisėtai ar 

neteisėtai veiktų ar neveiktų“ (Žin., 2000, Nr. 89-2741). BK 227 straipsnio 1 dalyje įvardijama, jog 

„papirkimas – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio pasiūlymas, pažadėjimas ar davimas valstybės 

tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už pageidaujamą teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant 

įgaliojimus, arba tarpininkui siekiant tų pačių rezultatų“ (Žin., 2000, Nr. 89-2741).  BK 228 straipsnio 1 

dalyje įvardijama, jog „piktnaudžiavimas – tai piknaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų 

viršijimas, jeigu dėl to to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, 

juridinis ar fizinis asmuo“ (Žin., 2000, Nr. 89-2741). BK 229 straipnis apibrėžia, jog „tarnybos pareigų 

neatlikimas, tai kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatliko savo pareigų 

ar jas netinkamai atliko ir dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji 

organizacija, juridinis ar fizinis asmuo“ (Žin., 2000, Nr. 89-2741). 

Šis korupcinio pobūdžio veikų sąrašas svarbus tuo, jog nebūnant veikoje šių nusikalstamos veikos 

požymių, pati veika vertinama tik kaip tarnybinis nusižengimas.  

Kadangi, pasak A. Raudonienės (2002), „ korupcijos mąstai plečiasi ir apima ne tik viešąjį, bet ir 

privatų sektorių, tai klasikinė korupcijos sąvoka per daug siaura, norint ją apibrėžti” (p. 114). H. Nilsonas 

nurodo, jog „korupcijos sąvoka plačiąja prasme apima visas socialines sferas: privačią, viešąją, taip pat 

asmenis, atliekančius privačias bei viešąsias funkcijas (jeigu jie įgyja naudos, susijusios su tų funkcijų 

atlikimu” (2012, p. 89). J. Padiliauskaitė (2003) pritardama teigia, jog “korupcija būdinga valdžiai, 

asmenims, organizacijoms, atskiroms skirtingą išsivystymo lygį pasiekusioms šalims” (p. 99). Jungtinių 

Tautų antikorupcinės konvencijos projektas pateikia korupcijos apibrėžimą – „tai pasiūlymas, pažadas ar 

davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens 

pareigos, arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų 

atlikimą ar neatlikimą“. Matome, jog korupcijos subjektais įvardijami ne tik valstybės tarnautojai ar 

pareigūnai, bet ir privataus sektoriaus atstovai.  

            
1 pav. Korupcijos sąvokos reikšmės 

Šaltinis: sudarytas autoriaus, remiantis šaltiniais: Webster‘s encyclopedic unabridged dictionary of the 

English language (1989), Palidauskaitė, J. (2010) 
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Apibendrinus visus minėtus mokslinės literatūros autorius, galima daryti išvadą, jog korupcijos 

sąvokos interpretavimas yra gana įvairus. Bendros, kaip tokios vienos sąvokos, kuri tiksliai apibūdintų šį 

reiškinį ir, su kuria sutiktų visi, nėra. Laikomasi išvados, jog kiekvienas autorius turi teisę pateikti šį 

fenomeną skirtingai. 

 

Korupcijos kontrolė ir prevencija Lietuvoje 
 

„Antikorupcinės politikos formavimas bei jos koordinavimas laikomas kiekvienos valstybės, 

numatančios korupcijos prevencijos ir kontrolės mechanizmą, strateginiu tikslu bei pažangos rodikliu. 

Tradiciškai antikorupcinė politika remiasi „trimis ramščiais“: baudžiamuoju persekiojimu ir teisės 

pažeidimų tyrimu, korupcijos prevencija ir antikorupciniu švietimu“ (Kalesnykas, p. 25). Šiuos tris 

ramščius formuoja, koordinuoja bei įgyvendina įstatymų leidžiamoji, vykdomoji, teisminės valdžios, 

valstybės kontrolės, teisėsaugos, žmogaus teises ginančios institucijos, privataus verslo sektoriaus ir tam 

tikslui įkurtos institucijos kaip STT ir VTEK, taip pat visuomenė ir kitos įmonės, įstaigos. 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297) – tai pagrindis 

Lietuvos nacionalinis teisės aktas, nustatantis pagrindinius korupcijos prevencijos principus, uždavinius, 

tikslus kovoje su korupcija valstybės tarnyboje ir privačiame sektoriuje, nuo jo priklauso institucijų, 

kovojančių su korupcija, efektyvumas. Šiame įstatyme nurodyta, jog korupcijos prevenciją Lietuvoje 

vykdo: 

1) Vyriausybė; 

2) Vyriausioji tarnybinės etikos komisija; 

3) Specialiųjų tyrimų tarnyba; 

4) kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos. 

 Šios institucijos, kovodamos su korupcija, įgyvendina korupcijos, kaip socialinio reiškinio, 

valdymą (kitaip dar vadinamos kovos su korupcija programomis), kurios gali būti Lietuvos Respublikos 

nacionalinė, šakinė, institucinė ar kitokia programa. Už Nacionalinės kovos su korupcija programos 

rengimą, įgyvendinimą, kontrolę atsakinga Vyriausybė, dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai. Šakines, 

institucines programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos. 

 Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę reikėjo naujai kurti teisinę bazę, todėl tam tikrą laiką korupcija 

klestėjo teisinio chaoso terpėje iki buvo pradėta imtis iniciatyvos, kurios buvo nukreiptos kovai su 

Korupcija. Su šiuo reiškiniu kovojo nemažai teisėsaugos institucijų, tačiau tos, kuri konkrečiai 

koordinuotų korupcinių nusikaltimų tyrimą, nebuvo. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 

nutarimą 1997 m. vasario 18 d. „dėl specialiųjų tyrimų tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos 

įsteigimo“ (Žin. 1997, Nr.-17372) buvo įsteigta institucija, kuriai buvo suteikta baudžiamojo 

persekiojimo funkcija. Įgyvendinant šią funkciją buvo iškelta nemažai bylų dėl korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų, tačiau tapo akivaizdu, jog vien baudžiamojo persekiojimo neužtenka, vien ištyrus ir 

atskleidus pavienius nusikaltimus, nebus užkirstas kelias kitoms korupcijos apraiškoms. STT funkcijos 

buvo išplėstos, todėl šiandien dienai ji atlieka ir kitas funkcijas, tokias kaip baudžiamasis persekiojimas, 

korupcijos prevencija, antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas (Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita, 2014). 

 STT institucija yra viena iš svarbiausių institucijų kovoje su Korupcija, tačiau ji nėra vienvaldė 

šioje kovoje. Ji taipogi priklauso sistemai, kurią pateikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 

savo  2014 veiklos ataskaitoje Nr. N-5. 

Lietuvoje antikrorupcinę sistemą sudaro penkios grandys: Visuomenė, Prezidentas, Seimas, 

Vyriausybė, STT (žr. 2 pav.). Respublikos Prezidento ir Seimo institucijos yra atsakingos už bendros 

valstybės antikorupcinės politikos formavimą, teisės aktų priėmimą. Vyriausybė rengia, tvirtina 

Nacionalinės kovos su korupcija įgyvendinimo priemonių planą. STT, bendradarbiaudama su kitomis 

institucijomis, atskleidžia ir tiria korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kuria kovos su korupcija 

metodus ir taip pat įgyvendina Seimo priimtas kovos su korupcija priemones. Visuomenė minima tarp 

kovos su korupcija institucijų, todėl, norint pasiekti pažangą antikorupcinėje veikloje, reikia bendro 

valstybės ir paliečių susitarimo, kuriuo korupcija būtų netoleruojama. 
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2 pav. Kovos su korupcija sistema 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos specialųjų tyrimų tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita nr. N-5, p. 6 

 

Korupcijos prevencijos įstatyme 5 straipsnyje yra išvardintos visos korupcijos prevencijos 

priemonės: 1) korupcijos rizikos analizė; 2) kovos su korupcija programos; 3) teisės aktų ar jų projektų 

antikorupcinis vertinimas; 4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar 

savivaldybės įstaigoje, pateikimas; 5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų 

registrams; 6) visuomenės švietimas ir informavimas; 7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas (Žin., 

2002, Nr. 57-2297).  

Jungtinių Tautų Konvencijoje prieš korupciją 13 straipsnio 1 dalyje pažymima, jog didinant 

visuomenės informavimo priemones apie korupciją skatinama visuomenės nepakantamumas jai (Žin., 

2006, Nr. 136-5145 ). Lietuvoje STT kartu su kitomis institucijomis vykdo tris antikorupcinio 

visuomenės švietimo būdus:  

1. Antikorupcinis švietimas bendrojo lavinimo mokyklose, kurio tikslas – formuoti jaunų žmonių 

vertybines nuostatas, kurios būtinos antikorupcinei pozicijai išugdyti. 

2. Antikorupcinis švietimas aukštosose mokylose, kurio tikslas - teikti žinias apie korupcijos 

fenomeną, iškilusias problemas ir jų sprendimo galimybes.  

3. Valstybės tarnautojų švietimas, kurio tikslas – pastoviai rengti seminarus bei mokymus 

antikorupcinio švietimo temomis valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnautojams, kurių metu jiems 

vedami mokymai apie korupcijos reiškinius, jos priežastis, padaromą žalą, pagrindinėmis kovos 

su korupcija sritimis ir korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje, naujausiais korupcijos tyrimų 

rezultatais (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos internetinis puslapis).  

Labai svarbu informuoti visuomenę apie vykdomą veiklą kovojant su korupcija, todėl vienas iš 

prevencijos būdų yra nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. STT ir kitos teisėsaugos įstaigos privalo 

valstybės tarnautojų registrui pateikti duomenis apie valstybės tarnautojus, kurie: 1) patraukti už sunkius 

tarnybinius nusižengimus administracinėn ar drausminėn atsakomybėn; 2) įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažinti padarę nusikalstamas veikas (Žin., 2002, Nr. 80-3440). Tokiu būdu paviešinti 

asmenys praranda pasitikėjimą ir jiems taikomi įvairūs apribojimai.  

2012 m. LR teisėkūros pagrindų įstatyme numatyta, jog norint išvengti sąlygų pasireikšti korupcijai 

sudarymo, reikia vertinti teisės aktus ir teisės aktų projektus, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo 

galimus trūkumus  (Žin., 2012, Nr. 110-5564).  

Norint įvertinti, ar asmuo patikimas, ir kartu sumažinti korupcijos pasireiškimą valstybės tarnyboje, 

2011 m. Korupcijos Prevencijos Įstatymas buvo papildytas, jog STT privalomai rinktų ir teiktų 

informaciją apie asmenis, kurie nori eiti pareigas valstybės tarnyboje ir tik įvertinus šią informaciją minėti 

asmenys gali būt paskirti (Valstybės žinios, 2002, Nr. 57-2297). 

Dar vienas labai svarbus korupcijos ir prevencijos mechanizmas yra sociologiniai tyrimai. Lietuvos 

Korupcijos žemėlapis (2011) padėjo nustatyti visuomenės požiūrį į korupciją ir jos paplitimą valstybės 

tarnyboje, pačių žmonių susidūrimą su korupciniais atvejais. Išanalizavus gautus tyrimus, STT 

suformuoja kitus veiklos strateginius planus. 

Tam, kad korupcija valstybės tarnybos sitemoje būtų visiškai pažabota 2011 – 2014 m. pradėjo 

veikti nacionalinė kovos su korupcija programa, kurios metu buvo įgyvendinta daugiau nei 90 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=168154&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433088
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=168154&b=
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prevencinių priemonių. Vienas iš pagrindinių tikslų: užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, garantuoti, kad pažeidėjai neišvengtų atsakomybės. 

 Iš tikrųjų, kaip matome, prevencijos programų, nukreiptų į valstybės tarnybą, yra tikrai nemažai, 

tačiau STT 2013 m. veiklos ataskaitoje pažymėjo, jog per kelis ankstesnius metus didžiausią skaičių 

nusikalstamų veikų vistiek padarė tie asmenys, kurie dirba valstybės tarnyboje. 

 

266

327

248

207

163

140

2011

2012

2013

Nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams Kitos nusikalstamos veikos

 

3 pav. Nustatytų nusikalstamų veikų skaičius 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis STT 2013 metų veiklos ataskaitos duomenimis 

 

Per 2013 m. buvo užfiksuotos 388 nusikalstamos veikos, iš kurių 248 nusikalstamos veikos buvo 

padarytos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Palyginus su 2011–2012 m., kaip matome, 

skaičius gerokai sumažėjęs, matome, jog kovos su korupcija atnešė šiokius tokius rezultatus, tačiau 

skaičius vistiek išlikęs gana grėsmingas.  

 

 

4 pav. Nustatytų sunkių nusikaltimų skaičiaus pokyčiai 

Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis STT 2013 metų veiklos ataskaitos duomenimis 

 

Atsižvelgiant į specifinę valstybės tarnautojų veiklą, jos pasitikėjimą, svarbą ir patikimumą 

visuomenėje, ginant piliečių teises ir pareigas, korupcijos kontrolė būtina. Kiekvienas korupcijos atvejis 

valstybės tarnybos sistemoje – tai grėsmė ne tik žmogaus teisėms ir laisvėms, bet ir teisinės valstybės 

principams, ekonominiai plėtrai. 

 

Valstybės tarnautojų korupcinių nusikaltimų problema, jų poveikis valstybės tarnybos 

teisiniam stabilumui 
 

2009 m. organizacijos SIGMA tyrėjai pateikė lyginamąją ataskaitą, kurioje atskleidė ES šalių 

narių, kurios 2004 m. įstojo į Europos Sąjungos, valstybės tarnybų vertinimą. Lietuva buvo įvertinta 

geriausiai, kadangi padarė didžiausią pažangą reformuojant ir tobulinant valstybės tarnybos sistemą 

(Nakrošis, 2009). Tačiau vertėtų atsižvelgti į tai, jog valstybės tarnybos sistemoje metai iš metų vyksta 
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įvairios reformos, teismų, policijos, prokuratūros, savivaldybių ir kitų sistemų pagrindiniai tikslai susiję 

su kova su korupcija, korupcijos prevencinių priemonių didinimas. 

Аtsіžvelgus į šiuos, minėtus, prioritetus darosi aišku, kad, nors ir korupcijos prevencija Lіetuvos 

valstybės tarnybos sistemoje sustiprinta, tačiau vis dar egzіstuojа pati korupcіjos problemа. Apžvelgiant 

vіsuomenės korupcіnę pаtіrtį, vіsuomenė, kad ir nepatenkinta, tačiau vis tik toleruojа korupcіją dėl kelių 

esminių priežasčių. Viena iš jų ta, jog „dauguma Lietuvos gyventojų netiki, jog gali ką nors pakeisti ir 

nesiruošia imtis antikorupcinės veiklos“ (Lietuvos korupcijos žemėlapis, 2011), kita visuomenės 

toleravimo priežastis smarkiai susijusi su pačių jų tenkinamais аsmenіnіаіs іnteresаіs. Tačiau dėl 

susidariusios situacijos visuomenė linkusi kaltinti tik valdžią. Piliečiai užsimerkia prieš korupcinio 

pobūdžio veikas, kurias padaro fiziniai asmenys, tačiau valstybės tarnautojų daromas veikas plačiai 

afišuoja. Tačiau nesvarbu, ar veika padaryta fizinių asmenų, ar valstybės tarnautojų, ji sukelia tokio pat 

lygio pavojų ir grėsmę valstybės tarnybai, todėl kiekviena korupcinio pobūdžio nusikalstama veika turi 

būti ištirta ir jos kaltininkams priimtas teismo nuosprendis. Teismo nuosprendžio priėmimas, kaip rodo 

teismų praktika, korupcinio pobūdžio bylose turi tam tikrų probleminių aspektų. 

Kitoje straipsnio dalyje bus analizuojami valstybės tarnautojų korupcijos atvejai Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiojo teismo praktikoje, remiantis anksčiau pateiktais motyvais, taip pat bus 

analizuojamos problemos, su kuriomis susiduriama, kai bandoma įrodyti pažeidimą padariusio asmens 

kaltę.  

 

Korupcinio pobūdžio nusikaltimai valstybės tarnybai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

praktikoje 

 
„Korupcija kelia grėsmę teisinei valstybei, demokratijai ir žmogaus teisėms, trukdo plėtoti 

ekonomiką, sąžiningą konkurenciją, pakerta tinkamą valdymą ir demokratinių institucijų stabilumą, 

iškraipo socialinį teisingumą, įgauna ir tarptautinį pobūdį, kelia pavojų visos tarptautinės bendruomenės 

interesams.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, baudžiamųjų bylų skyriaus Teismų praktikos nusikaltimų 

ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams baudžiamosiose bylose (LR BK 

225, 226, 227, 228, 229 straipsniai) apibendrinimo apžvalga. 2007-01-04. Vilnius). Taigi, korupcija 

kėsinasi į teisingumą ir nepriklausomumą. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr.33-1014) 

teismus įvardija kaip vienintelę instituciją, kuri vykdo teisingumą šalyje, todėl būtų verta apžvelgti teismų 

praktikos jurisprudenciją dėl korupcijos pasireiškimo atvejų valstybės tarnyboje tam, kad būtų galima 

aiškiau suvokta, kaip teismai su šia problema kovoja. 

Siekiant atskleisti susidariusią situaciją, būtų tikslinga pateikti asmenų, nuteistų dėl korupcinio 

pobūdžio veikų numatytų LR BK XXIII skyriaus straipsniuose, statistiką (žr. 1 lentelę).  

 

1 lentelė. Asmenų, nuteistų pagal BK XXIII skyrių, skaičius 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Kyšininkavimas  valstybės tarnyboje 13 20 21 32 52 

Prekyba poveikiu valstybės tarnyboje 1 3 4 7 6 

Papirkimas valstybės tarnyboje 226 301 346 552 632 

Piktnaudžiavimas valstybės tarnyboje 37 56 63 110 98 

Tarnybos pareigų neatlikimas valstybės 

tarnyboje 

7 
6 7 9 7 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Prokuratūros veiklos 2009-2013 metais ataskaita 

Iš pateiktos Lietuvos Respublikos Prokuratūros veiklos 2009-2013 metais ataskaitos medžiagos 

galime susidaryti įspūdį, jog daugiausia fiziniai asmenys teisiami pagal BK 227 str. už valstybės 

tarnautojo papirkimą, o mažiausiai – dėl prekybos poveikiu BK 226 str. 

 Kadangi nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams skaičius gana didelis, tai 

nenuostabu, jog nacionalinių teismų praktika šiuo klausimu plati.  

 

Išvados 
 

1. Valstybės tarnautojo teisinė padėtis suvokiama kaip jo teisių, pareigų ir, be abejo, atsakomybės 

visuma. Taigi, valstybės tarnyba – tai sistema, kurią sudaro teisinį statusą įgijusieji fiziniai 
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asmenys, einantys pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje, atliekantys viešojo 

administravimo veiklą siekiant užtikrinti viešąjį interesą. 

2. Korupcijos aiškinimas skirtingais lygmenimis yra įvairialypis. Lietuvos Respublikos įstatymuose 

reglamentuotos korupcijos sampratos nėra, pateikiamas tik korupcija laikomų nusikalstamų veikų 

sąrašas, į kurį įeina valstybės tarnautojų ar jam prilygintų asmenų kyšininkavimas, prekyba 

poveikiu, piknaudžiavimas ir kiti panašūs nusižengimai. Tačiau toks korupcijos apibrėžimas 

nepaaiškina, kuo remiantis nusikaltimai priskiriami šiai veikai. Mokslinėje literatūroje pateikta 

begalės korupcijos sampratos apibrėžimų, kuriuos įvairūs specialistai pateikia skirtingai, tačiau su 

tam tikrais bendrais bruožais. Visi autoriai vieningai sutinka, jog korupcija prigimtine prasme, tai 

valstybės tarnautojų ir pareigūnų veiksmai, kuriais jie piknaudžiauja jiems patikėta valdžia, galia, 

visuomenės pasitikėjimu, tam, kad būtų patenkinti jų asmeniniai interesai, gaunami visuomenės 

sąskaita. Remiantis Jungtinių tautų konvencija prieš korupciją, galima teigti, jog pati korupcija 

tapo ne vietinė problema, bet tarptautinis reiškinys, kuris daro poveikį visų šalių visuomenėms ir 

ekonomikai. Atsižvelgiant į tai, Seimas, Vyriausybė, STT, Visuomenė, Prezidentas bendrai 

įgyvendina kovos su korupcija programas, kurios susijusios su visuomenės švietimu ir 

informavimu, nustatytų korupcijos atvejų paviešinimu, teisės aktų antikorupciniu vertininu ir pan. 

Kadangi didėja išaiškintų korupcinių veikų skaičius, galime traktuoti, jog korupcijos prevencija ir 

mechanizmai atneša gerus rezultatus. 

3. Analizuojant Lietuvos Respublikos Aukščiausio Teismo praktiką, pavyko atskleisti valstybės 

tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų korupcinių nusikaltimų valstybės tarnybai aspektus: didelės 

žalos valstybei nustatymas, valstybės tarnautojų atsakomybės atsiradimas neatsižvelgiant į 

nusikalstamos veikos stadiją (pažadėjo, padarė, susitarė), valstybės tarnautojo ar jam prilyginto 

asmens statuso nustatymas, nustatymas, ar buvo tiesioginė tyčia. Taip pat atskleidžiamos 

atleidimo nuo atsakomybės sąlygos. 

 

Rekomendacijos 
 

1. Valstybės tarnybos sistemai pasiūlyčiau skatinti ir viešai apdovanoti visus, nei vieno neišskiriant,  

neprasižengusius valstybės tarnautojus. Dabar viešinama ir peikiama tik viena medalio pusė ir 

visas visuomenės dėmesys sukoncentruotas tik į tuos asmenis, kuriuos reikia nubausti, bet į 

sąžiningus ir atsidavusius pareigūnus nekreipiama dėmesio. Taip pat reikėtų pagreitinti kilimą 

karjeros laipteliais, padidinti atlyginimą. Manau, tada valstybės tarnautojas, vertindamas savo 

turimas pareigas, gaudamas solidų atlyginimą, jausdamas savo dirbamo darbo vertę, nerizikuos 

dėl kelių eurų prarasti viską, ką per tiek metų sukaupė.  

2. Įstatymo leidėjui siūlau griežtinti bausmes už korupcines nusikalstamas veikas, kadangi šiuo 

metu bausmė susijusi tik su terminuotu teisės dirbti tam tikrą darbą atėmimu. Griežta laisvės 

atėmimo bausmė būtų labai puiki pamoka tiek tam, kuris nusikalto, tiek tam, kuris ketina 

nusikalsti. Toks didelis skaičius korupcinio pobūdžio padaromų veikų tik parodo, jog bausmės 

per daug švelnios.  

3. Teisėtvarkos institucijoms siūlau nustatyti sritis, kuriose tikrai reikalingos kovos su korupcija 

priemonės ir jas sustiprinti, kadangi šiuo metu visi resursai ir jėgos nukreiptos į visuomenės, 

mokinių, studentų švietimą, informavimą. Tačiau, manau, būtų protingiau tuo užsiimti su 

valstybės tarnautojais. 
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CORRUPT CRIMINAL PRACTICES AT THE CIVIL SERVICE 

 

Summary. Today the spread of corruption in almost all areas hinders our state to become an advanced, legal, 

democratic and stable country. This phenomenon leads to the risk of stability of state and municipal institutions, 

human rights, and social mores. More and more often the media and press bring to light the civil service system 

servants committed corruption-related offenses. The main activity objectives of the Lithuanian Special Investigation 

Service, the Civil Service Department, Police Department are directed to combat corruption in the civil service. 

Every year the state establishes one of the most important priorities which is pointed to an increase in corruption 

prevention measures.  This implies that the problem of corruption in the Lithuanian civil service system truly is 

relevant and sensitive issue for society. The main objective of the final thesis: to carry out legal analysis of 

corruption as criminal acts to the public service and expose incrimination problems of corruption-related offenses to 

the public service committed by public officials based on case law of the Lithuanian Supreme Court.  A theoretical 

part of the final thesis reveals a legal status of the civil service, corruption regulation, prevention, and control 

mechanisms. The practical part of the final thesis analyzes corruption-related criminal offenses against the public 

service committed by civil servants. The practical part examines case-law, for which analysis and generalization 

methods were used. The final result of the investigation revealed the main crime incrimination aspects of civil 

servants: determination of damage, evil intent, proof of legal status of a civil servant or an equivalent person, 

incurred liability of civil servants regardless of the offence stage.  The essential conclusion of the final thesis would 

be that no one country could be protected from corruption. Based on the law we can say that it is no longer a 

national but an international problem.  

In order to curb corruption it is not enough to adopt a multitude of anti-corruption laws or organize 

preventive measures, it also requires cross-border cooperation. 
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LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS 

BAZĖS ĮVAIZDŽIO VERTINIMAS 

 
Arnas Glazauskas 

Mokslinis vadovas lekt. Lina Šneideraitienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje atskleidžiamas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės 

įvaizdis. Straipsnyje analizuojama įvaizdžio svarba šiuolaikinei organizacijai, mokslinėje literatūroje aprašomi 

įvaizdžio tipai ir jo formavimosi procesas. Tiriama, kokiomis priemonėmis formuojamas įvaizdis ir atskleidžiama 

įvaizdžio vertinimo svarba. Pasitelkus kiekybinį tyrimo metodą ir plačiai pritaikomą šio metodo rūšį – anoniminę 

uždarą anketinę apklausą, kurios metu buvo apklaustos dvi skirtingos respondentų grupės, viena iš jų Aviacijos 

bazės kariai ir civiliai darbuotojai, pagal kuriuos vertinamas vidinis organizacijos įvaizdis, o kita grupė – su 

Aviacijos baze mažai susiję arba visiškai nesusiję asmenys, pagal kuriuos vertinamas išorinis organizacijos įvaizdis, 

atliktas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės įvaizdžio vertinimas. Straipsnio pabaigoje 

pateikiamos išvados ir rekomendacijos.  

Pagrindinės sąvokos: vidinis ir išorinis įvaizdis, įvaizdžio vertinimas. 

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas. Valstybės saugumo departamentas Lietuvą supančią aplinką įvardina kaip 

grėsmę keliančią, todėl, atsižvelgiant į šių dienų geopolitinę situaciją rytuose, suprantame, kad ramūs ir 

taikūs laikai Lietuvai gali akimirksniu tapti praeitimi. Esame apsupti tokios aplinkos, kuri mus verčia 

nuolatos tobulinti savo gynybinius pajėgumus, o šių pajėgumų didinimas sunkiai įsivaizduojamas be 

tinkamo visuomenės palaikymo. Būtent todėl įvaizdis ir jo kūrimas tapo reikšminga ir neatsiejama 

Lietuvos kariuomenės, o kartu ir Aviacijos bazės dalimi. Anot L. Budrikienės (2010), tinkamas įvaizdis 

yra būtina sąlyga norint pasiekti ilgalaikę ir nepajudinamą sėkmę ir būdas pelnyti visuomenės palankumą. 

Organizacijos įvaizdis – „tai yra idėjų, jausmų, suvokimų ir įsivaizdavimų, kuriuos asmuo ar jų grupė turi 

organizacijos atžvilgiu, visuma, įtakota materialių ir nematerialių organizacijos elementų, komunikacijos 

bei asmeninių ir socialinių vertybių“ (Drūteikienė, 2007, p. 47). Pagal M. Čeikauskienę (2003), vienas iš 

svarbiausių veiksnių, lemiančių žmonių požiūrį į konkrečią organizaciją yra organizacijos įvaizdis. 

Žmonės neretai labiau reaguoja į įvaizdį, o ne į realybę. 

Tyrimo problema. Kaip vertinamas Aviacijos bazės įvaizdis? Kokie pagrindiniai jį formuojantys 

veiksniai? 

Tyrimo tikslas – išnagrinėjus organizacijos įvaizdžio formavimo ir vertinimo elementus, atlikti 

Aviacijos bazės įvaizdžio vertinimą.  
Tyrimo uždaviniai:  

1. Ištirti įvaizdžio svarbą šiuolaikinei organizacijai. 

2. Išanalizuoti mokslinėje literatūroje aprašomus įvaizdžio tipus ir jo formavimosi procesą. 

3. Ištirti, kokiomis priemonėmis formuojamas įvaizdis ir atskleisti įvaizdžio vertinimo svarbą. 

4. Atlikti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės įvaizdžio vertinimą. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, organizacijos duomenų analizė, anketinė 

apklausa. 

 

Organizacijos įvaizdžio teoriniai pagrindai 
 

Organizacijos įvaizdis – „tai suvokimų, jausmų, įsivaizdavimų ir nuomonės, kurią asmuo ar 

asmenų grupė turi apie produktus, paslaugas ar pačią organizaciją, visuma“ (Drūteikienė, 2007, p. 47). 

Atsižvelgiant į autores mintis, galima teigti, kad organizacijos įvaizdis suteikia jai išskirtinumo 

santykiuose su vyraujančia aplinka, ko pasėkoje yra lengvinama konkurencinė kova, kuri yra vis labiau 

juntama šių dienų rinkoje, be to, tai padeda pelnyti visuomenėje vyraujančių nuomonių palankumą, todėl 

sukurti ir palaikyti teigiamą organizacijos įvaizdį siekia daugybė organizacijų. R. Vaitkutė-Baltušienė 

(2007) įvaizdžio formavimą įvardina, kaip tikslingą, planingą ir nuoseklią veiklą, reikalaujančią pastangų 

ir didelių materialių išteklių. Todėl supratimas, kad kompanijos turi stengtis vis daugiau investuoti į 

nematerialųjį turtą, tokį, kaip reputacija, įvaizdis, personalo apmokymas, žinios, kompetencijos, prekės 
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ženklo stiprinimas ir pan., kurie nėra numatyti pagrindiniame organizacijos veiklos plane, lemia tai, kad 

įvaizdžiui formuoti pasitelkiama vis daugiau resursų, skiriama vis daugiau lėšų, personalo ir priemonių. 

Organizacijos įvaizdžio tipai. Šiuo metu pasaulyje tvyro įvaizdžių tipų įvairovė, o vienas iš 

galimų variantų – M. Čeikauskienės (2003) išskyrimas (žr.1 pav.). 

 

  

 

 

 

1 pav. Organizacijos įvaizdžio tipai 

Šaltinis: M. Čeikauskienė (2003) 

 

S. Krasauskaitė (2004) teigia, kad įvaizdžio sudedamosios dalys, tai veiksniai, kurių poveikis 

priklauso nuo tam tikrų aplinkybių (žr. 1 lentelę). 
1 lentelė. Įvaizdžio tipai 

Įvaizdžio sudedamoji 

dalis 

Paaiškinimas (aplinkybė) 

Produkto įvaizdis Funkcinė produkto vertė. Organizacijos produkto įvaizdžiui yra svarbūs tokie elementai: 

pavadinimas, pakuotė, dizainas, kokybė. 

Papildomos paslaugos – tai savybės, kurios prekei suteikia išskirtinumą: mokėjimo 

sąlygos, produkto priežiūra, pristatymas, garantija, įrengimas. 

Vartotojo įvaizdis Vartotojo gyvenimo stilius – įvaizdį lemia gyvenimo būdas, padėtis visuomenėje ar 

asmeninės savybes, kaip charakteris, pasitikėjimas savimi, komunikabilumas. 

Vidinis įvaizdis  Organizacijos kultūra – visų joje dirbančių asmenų nuomonė apie organizaciją, 

vyraujanti psichologinė atmosfera, darbo santykių kultūra. 

Vadovo įvaizdis Verbalinis ir neverbalinis komunikavimas – mimika, gestai, akių kontaktas, šypsena. 

Išvaizda – apranga, šukuosena, stilius, fizinis sudėjimas ir socialinis statusas – 

išsilavinimas, amžius, lytis, pajamos ir kt. 

Personalo įvaizdis  Kompetencija – personalo kvalifikacija, patirtis, žinios apie organizaciją. Socialinis 

statusas – išsilavinimas, amžius, lytis, pajamos ir kt. Kultūra – bendravimas, pagalba 

vieni kitiems ar klientams.  

Vizualus įvaizdis Architektūra ir interjeras – dizaino detalės, firminė simbolika, interjeras, personalo 

išvaizda, logotipas, šūkis ir t.t. 

Verslo įvaizdis Verslo reputacija formuojama pasitelkiant dalykinę reputaciją, etinių normų laikymąsi, 

sąžiningumą.  

Socialinis įvaizdis Socialiniai veiklos aspektai – tai įvaizdžio dalis, kuri atspindi visuomenės suvokimą apie 

kompanijos tikslus. 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus remiantis S. Krasauskaite (2004, p. 68-70) 

Aukščiau pateikta lentelė apibrėžia bendrojo įvaizdžio sudedamąsias dalis, kurios atskirai viena 

nuo kitos įtakoja organizacijos įvaizdį visuomenėje, kiekvienas šių tipų yra svarbus siekiant suformuoti 

palankią visuomenės nuomonę apie organizaciją ir palenkti ją naudotis įmonės siūlomomis prekėmis ar 

paslaugomis bei siekiant aplinkos pritarimo įvairiais klausimais. Pagal S. Krasauskaitę (2004), tik 

suderinus visuos šiuos tipus organizacija susikurs tinkamą įvaizdį ir pasieks maksimalią įvaizdžio 

teikiamą naudą. Pagal A. Virbalienę (2011), įvaizdis dažniausiai skirstomas į vidinį – organizacijos 

darbuotojų nuomonių ir vaizdinių visuma, ir į išorinį – vartotojų, partnerių ir konkurentų nuomonių ir 

vaizdinių visuma. Tai vienas populiariausiu skirstymų. L. Bagdonienė ir R. Hopenienė (2005) teigia, kad 

„organizacija, norėdama išlaikyti geriausius darbuotojus, turi tinkamai atlyginti už darbą ir pabrėžia, kad 

atlygis neturi būti grindžiamas kiekybiniais rodikliais, kadangi jie neskatina teikti kokybiškas paslaugas“ 

(p. 127). 

Įmonės įvaizdžio formavimosi procesas. Įvaizdžio formavimąsi S. Mamedaitytė (2003) 

atskleidžia įvaizdžio piramidės pagalba (žr. 2 pav.).  

 

 

 

 

Įvaizdžių tipai 

Palankus Neutralus Universalus Nepalankus 
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Ši piramidė iliustruoja organizacijos įvaizdžio kūrimo proceso lygmenis, kuriuos sudaro juridinis 

pagrindas, kultūra, identitetas, profilis ir pačiame viršuje įvaizdis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Įvaizdžio piramidė. 

Šaltinis: S. Mamedaitytė (2003) 

 

Nepriklausomai, koks įvaizdis formuojamas organizacijoje, jo sudedamosios dalys, per kurias bus 

siekiamas tikslas, išliks vienodos. Aukščiau pavaizduota piramidė tinka visoms organizacijoms ir yra 

pagrindas, kuris pasitelkiamas formuojant įvaizdį. Išsiaiškinus įvaizdžio formavimo procesą, būtina 

nuosekliai aptarti ir naudojamas įvaizdžio formavimo priemones, kurių pagalba kuriamas galutinis 

produktas – įvaizdis. Apjungus organizacijos juridinį pagrindą, kultūrą, identitetą, profilį, gauname 

galutinį organizacijos įvaizdi, tą, nuo kurio priklausys įmonės sėkmė. K. Aksamitaitė (2008) teigia, kad 

įspūdžio formavimas – vienas svarbiausių strateginės rinkodaros ir vadybos tikslų.  

Organizacijos įvaizdžio formavimo priemonės. Įvaizdis yra verslo sėkmės pagrindas, pamatai, 

ant kurių kuriama ir plečiama įmonės veikla. „Įvaizdžio paskirtis – išskirti organizaciją iš kitų, parodant 

gerąsias savybes bei ypatybes“ (S. Krasauskaitė, 2004, p. 68). Siekiant sukurti palankų įvaizdį, įmonės 

imasi veiksmingų priemonių, anot P. Kotler (2003), jos parenkamos atsižvelgiant į tikslus, adresatus ir kt. 

galimybes (žr. 3 pav.). 

  

            

            

            

            

 
 

3 pav. Palankaus įvaizdžio formavimo būdai 

Šaltinis: S. Krasnauskaitė (2004) 

 

Įvaizdžio reklama. „Reklama yra mokamos neasmeninės informacijos apie idėjas, prekes ar 

paslaugas skleidimas pasirinktai auditorijai“ (P. Kotler, K. L. Keller, 2007, p. 361). J. Banytės teigimu 

(2007), priešingai nei produkto reklama, kurioje siekiama pabrėžti produkto specifinius pranašumus ir 

skatinama jį įsigyti, įvaizdžio reklama apima visą kompaniją, ja siekiama sustiprinti organizacijos įvaizdį, 

sukurti palankią nuomonę apie ją, suteikti daugiau informacijos bei suartėti su vartotojais populiarinant 

firminį ženklą ar kuriant lengvai atpažįstamą organizacijos stilių. Taip pat galima pristatyti organizaciją 

kaip sąmoningą visuomenės narę, parodant, kad vykdoma veikla naudinga visuomenei ir yra atsakinga 

visuomeninių pareigų vykdytoja. Anot D. Jokūbausko (2003), siekiant gilesnio reklamos poveikio 

visuomenei supratimo, reikalinga panagrinėti reklamos teigiamas ir neigiamas savybes (žr. 2 lentelę). 

 
2 lentelė. Teigiamos ir neigiamos reklamos savybės 

Teigiamos savybės Neigiamos savybės 

Pritraukiama didėle auditorija, kuri gali būti plačiai 

geografiškai pasiskirsčiusi.  

Reklama apibrėžta taisyklėmis, dažnai nustatomas 

standartas. 

Spauda – pigus informacijos šaltinis, nes vienas 

skaitytojas gali perduoti spaudą kitam, todėl pasiekiama 

didesnė auditorija, nei parduodamas spaudos tiražas. 

Skelbimai tinka tik nustatytai auditorijai, trūksta 

lankstumo ir neišbaigtumo kurio reikalauja universalus 

įvaizdis. 

Didėlis informacijos perdavimo priemonių pasirinkimas.  Didelė dalis informacijos patenka auditorijai, kuriai 

informacija nebuvo skirta. 

Palankaus įvaizdžio formavimo būdai 

Įvaizdžio reklama Įvaizdžio viešumas Tiesioginiai ryšiai su visuomene 
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2 lentelės tęsinys 

Teigiamos savybės Neigiamos savybės 

Reklaminius skelbimus dažnai apsupa redakcinė 

medžiaga. 

Kai kurių reklamos priemonių kaštai itin dideli, o didelė 

kaina lemia trumpesnį reklamos laiką ir mažesnį 

perduodamos informacijos kiekį. 

Informuoja auditoriją ir kurią palankų požiūrį. Reklama dažniausiai nėra asmeninama, todėl dažniausiai 

nesulaukiama grįžtamojo ryšio. 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus remiantis D. Jokūbausku (2003, p. 42-50) 

Įvaizdžio viešumas. Anot J. Banytės (2007), įvaizdžio viešumas – tai forma, kada įvaizdis 

formuojamas pasitelkiant masinio informavimo priemones. Televizijos, radijo, laikraščių ir kitų 

informavimo priemonių pagalba perteikiami įvairūs organizacijos veiklos aspektai kaip personalas, 

investicijos, veiklos pobūdis, vartotojai, planuojami pokyčiai organizacijoje, anot R. Matkevičienės 

(2005), žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia ir turi svarų indėlį organizacijos įvaizdžio formavime. 

Viešumas svarbus dėl kelių esminių priežasčių: informaciją priima tie, kas ignoruoja reklamą ir nekreipia 

į ją dėmesio, taip pat tokia informacija yra patikimesnė ir kainuoja žymiai mažiau nei reklama. 

Ryšiai su visuomene. „Ryšiai su visuomene – tai planingos, nuolatinės pastangos sukurti ir 

palaikyti geranoriškus tarpusavio santykius tarp organizacijos ir visuomenės“ (V. Baršauskienė, 2007, p. 

129). Tuo pačiu, tai yra rečiausiai naudojamas įvaizdžio būdų dėl didelių kaštų laiko prasme. 

Apibendrinant galima teigti, kad šie trys išskiriami organizacijos įvaizdžio formavimo būdai yra 

glaudžiai susiję tarpusavyje ir kartu sudaro vieną bendrą priemonę, kuri skirta padėti organizacijai 

užmegzti dialogą su tam tikromis auditorijomis, siekiant atitinkamos naudos pagal kiekvienos 

organizacijos veiklos specifiką ir keliamus tikslus. 

Organizacijos įvaizdžio vertinimo svarba. G. Drūteikienė (2007) pirmąjį įvaizdžio vertinimą 

įvardina, kaip organizacijos įvaizdžio savikontrolę. Tai yra būdas pastebėti daromas klaidas vadyboje ir 

skiriant tam pastangų pakreipti įvaizdžio formavimąsi kita – tinkamesne, linkme. Įvaizdžio vertinimas yra 

vienas iš jo formavimo proceso elementų. Jei įvaizdis būtų vertinimas tik retais atvejais, vertinimo 

rezultatų nauda būtų trumpalaikė, tačiau jei įvaizdį vertinsime nuolat, tai sužinosime ne tik vyraujantį 

organizacijos įvaizdį visuomenėje, bet ir galėsime jį nuolatos tobulinti ir artinti prie tokio įvaizdžio, kurio 

siekia organizacija. Įvaizdžio kūrimo ciklą būtų galima apibūdinti taip: planavimas, formavimas, 

atliekamas vertinimas, tada taisomos klaidos ir vėl formuojamas įvaizdis, vėl vyksta vertinamas. Dėl 

tokio ciklo įvaizdžio vertinimas turi būti nuolatos planuojamas ir ilgalaikis procesas (žr. 4 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Įvaizdžio kūrimo ciklas 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

Apibendrinant galima teigti, kad nuoseklus ir pastoviai vykdomas įvaizdžio vertinimas yra 

ypatingai svarbi priemonė siekiant tinkamai įvertinti jau esamą organizacijos įvaizdį ir siekiant atrasti 

kurto įvaizdžio trūkumus, planuotas ir organizuotas vertinimas, anketų, interviu ir kitų metodų būdu 

padėtų atrasti spragas vadyboje, ko pasėkoje organizacijos vadovas, priėmęs atitinkamus sprendimus, 

galėtų pagerinti esamą organizacijos įvaizdį, kas leistų sėkmingiau vykdyti savo kasdienę veiklą. 

 

Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės įvaizdžio tyrimas 
 

Organizacijos charakteristika ir veikla. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos 

bazės paskirtis – užtikrinti Šiaulių karinio aerodromo funkcionavimą, vykdyti, kartu su kitais 

kariuomenės daliniais, priimančios šalies paramos funkcijas NATO ir Europos sąjungos pajėgoms, atlikti 

vadovavimo ir valdymo procedūras, vykdant oro policijos misijos funkcijas bei kitas oro operacijas, 
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kurios vykdomos iš Šiaulių karinio aerodromo, teikti paieškos ir gelbėjimo paslaugas visiems Lietuvos 

Respublikos oro erdvės naudotojams (Krašto apsaugos ministerija). 

Aviacijos bazė yra karinių oro pajėgų padalinys formuojamas iš profesinės karo tarnybos karių ir 

civilių tarnautojų. Bazė yra dislokuota Šiauliuose, o jos du paieškos ir gelbėjimo postai dislokuoti Kaune 

ir Nemirsetoje (Klaipėdos raj.).  

Šiandien Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė yra vienas svarbiausių 

strateginių objektų Baltijos šalyse, kuris atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį kolektyvinės gynybos 

sistemos koncepcijoje. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius Aviacijos bazė atlieka šias funkcijas: 

1. Vykdo Aviacijos bazės karių kovinį rengimą ir užtikrina jų pasiruošimą valstybės gynybai; 

2. Užtikrina nenutrūkstamą 24 valandų per parą ir septynių parų per savaitę Šiaulių karinio 

aerodromo funkcionavimą; 

3. Kaip priimančioji šalis teikia kartu su kitais kariuomenės vienetais paramą Šiaulių kariniame 

aerodrome dislokuotoms NATO ir Europos sąjungos pajėgoms; 

4. Vykdo įvairiapusį sąjungininkų orlaivių aptarnavimą (Cross servicing); 

5. Vykdo priešgaisrinės ir gelbėjimo komandos funkcijas pagal Tarptautinės civilinės aviacijos 

organizacijos (angl. ICAO) 8 kategorijos reikalavimus; 

6. Prižiūri ir aptarnauja Šiaulių karinio aerodromo skrydžių lauką, navigacines sistemas ir žiburius; 

7. Atlieka vadovavimo ir valdymo procedūras Šiaulių kariniame aerodrome, vykdant NATO oro 

policijos misijos funkcijas ir kitas oro operacijas; 

8. Aprūpina Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, kurie perdislokuojami per Šiaulių karinį 

aerodromą, aerodromo specialiąja technika ir transportu; 

9. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo paieškos ir gelbėjimo darbus Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje; 

10. Atlieka medicininės evakuacijos ir gelbėjimo užduotis, gabena donorų organus transplantacijos 

operacijoms (pagal galiojančias sutartis ir nenumatytais atvejais); 

11. Transportuoja oru karius, valstybines delegacijas ir krovinius;  

12. Vykdo aviacinį Lietuvos kariuomenės parašiutinio rengimo aprūpinimą;   

13. Vykdo aviacinį aprūpinimą rengiant Lietuvos kariuomenės karius dalyvauti tarptautinėse 

operacijose; 

14. Atlieka Sausumos pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų pratybų aviacinį 

aprūpinimą; 

15. Atlieka jūros ekonominės zonos žvalgybą;   

16. Dalyvauja tarptautiniuose mokymuose ir pratybose bei kituose karinio bendradarbiavimo 

projektuose ir renginiuose; 

17. Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina tarptautinius aviacijos mokymus ir pratybas, kurie vyksta 

Šiaulių kariniame aerodrome; 

18. Generuoja aviacijos pajėgumus prisidedant prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų, vykdant 

tarptautines misijas ir operacijas; 

19. Teikia siūlymus dėl įrangos ir technikos atnaujinimo ir modernizavimo;   

20. Palaiko ryšius su vietos visuomene ir pagal savo galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime;   

21. Taikos metu vykdo Aviacijos bazės teritorijos ir objektų apsaugą;   

22. Bendradarbiauja su Valstybinės sienos apsaugos tarnyba ir Lietuvos muitine užtikrinant 

tarptautinio oro uosto statusą;  

23. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių 

institucijoms. Aviacijos bazė gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos 

veikla. 

Anot D. Pancerovo (2015), šiuo metu Aviacijos bazė yra vienas svarbiausių strateginių objektų 

Lietuvos valstybei. Siekiant sužinoti visuomenės nuomonę apie besiformuojantį Lietuvos kariuomenės 

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės įvaizdį, buvo atliktas anketinis tyrimas, o gauta ir išanalizuota 

informacija padėtų pakreipti formavimąsi palankesne kryptimi.  

Tyrimo rezultatų analizė. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės įvaizdis buvo vertinamas pagal 

vidinį ir išorinį organizacijos įvaizdį. Todėl respondentai buvo išskirti į dvi grupes. Pirmoji – tai 

Aviacijos bazės (toliau – AB) civiliai darbuotojai ir kariai, kurių atsakymais buvo remiamasi vertinant 

vidinį įvaizdį, ir antroji – tai asmenys, kurie neturi nieko bendro su Aviacijos baze arba turi mažai bendro 

ir yra nors kartą aplankę šią įstaigą, remiantis šių respondentų atsakymais, buvo vertinamas išorinis AB 

įvaizdis.  
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Tyrime anoniminio anketavimo būdu buvo apklausta 200 respondentų, jų pasiskirstymas procentais 

išreikštas 5 paveikslėlyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 pav. Respondentų pasiskirstymas (% dalimi) 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

6 paveikslėlyje pateikiamas su Aviacijos baze susijusių respondentų pasiskirstymas pagal 

išsilavinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Aviacijos bazės karių ir civilių darbuotojų išsilavinimas 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

Daugiausiai asmenų dirbančių organizacijoje turi aukštąjį išsilavinimą – 41 proc. Aukštesnįjį yra 

įgiję 18 proc. respondentų, vidurinį – 29 proc. ir 12 proc. pagrindinį. Reikia paminėti, kad dauguma jaunų 

darbuotojų derina tarnyba su studijomis, didelis išsilavinusių asmenų kiekis Aviacijos bazėje yra įtakotas 

Krašto apsaugos sistemos reikalavimų ir ypatingos darbo specifikos, reikalaujančios savo srities 

specialistų. Pagal šiuos skaičius galime teigti, kad išsilavinimo problema nėra ir artimoje ateityje nebus 

aktuali šiai organizacijai.  

Lankytojų ir kitų asmenų profilis. Anketavimo būdu buvo apklausta lygiai 100 respondentų, 

kurie su Aviacijos baze susiję labai mažai arba visai nesusiję. 7 paveikslėlyje pateikiama procentinė 

lankytojų ir kitų asmenų išsilavinimo statistika. 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Lankytojų ir kitų asmenų išsilavinimas 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

AB kariai

40%

AB civiliai 

darbuotojai

10%

Bent kartą AB 

aplankę asmenys

15%

Niekada AB 

nesilankę asmenys

35%

Respondentų pasiskirstymas

AB kariai

AB civiliai darbuotojai

Bent kartą AB aplankę asmenys

Niekada AB nesilankę asmenys

Pagrindinis

12%

Vidurinis

29%

Aukštesnysis

18%

Aukštasis

41%

Išsilavinimas

Pagrindinis Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis

Aukštasis

39%

Auštesnysis

11%

Vidurinis

24%

Pagrindinis

26%

Išsilavinimas

Aukštasis Auštesnysis Vidurinis Pagrindinis



106 

 

Asociacijos su žodžiu įvaizdis, jo supratimas. Siekiant išsiaiškinti Lietuvos kariuomenės 

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės įvaizdį, pirmiausiai turime sužinoti, kaip respondentai supranta šią 

sąvoką ir kokios asociacijos dažniausiai sutinkamos išgirdus žodį – įvaizdis. Šis klausimas buvo užduotas 

visiems apklaustiesiems. Gauti rezultatai rodo, kad dažniausiai pasirenkamos asociacijos yra „Kultūra“ ir 

„Stilius“, trečioje pozicijoje - „Reputacija“, o toliau nuosekliai išsidėsto „Graži išvaizda“, „Reklama“ ir 

„Saugumas, patikimumas“ (žr. 8 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Įvaizdžio sąvokos asociacijos 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

R. Vaitkutė-Baltušienė (2007) teigia, kad įvaizdžio formavimas yra tikslinga, planinga ir nuosekli 

veikla, reikalaujanti organizacijos pastangų ir papildomų išteklių. Apklausti respondentai nurodė, kad 

įvaizdžio formavimas tėra atsitiktinumas, nereikalaujantis jokių papildomų organizacijos pastangų. 

Apklaustų respondentų atsakymai pavaizduoti 9 paveikslėlyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Įvaizdžio formavimo svarbos suvokimas 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

Taigi, galima daryti prielaidą, kad dauguma respondentų tinkamai supranta sąvoką įvaizdis, nes 

S. Krasnauskaitė (2004) kultūrą, stilių ir reputaciją įvardina, kaip pagrindinius aspektus, sudarančius tam 

tikrą organizacijos įvaizdį.  

Vidinio įvaizdžio vertinimas. A. Mikelionytės (2007) teigimu, vidinis organizacijos įvaizdis yra 

susijęs ir su darbo atmosfera, darbuotojų nuomone, personalo politika ir kitais vidaus kultūrą nusakančiais 

aspektais. Todėl, siekiant tinkamai įvertinti vidinį organizacijos įvaizdį, tiriamaisiais buvo pasirinkti tik 

gerai su organizacija susipažinę asmenys – Aviacijos bazės kariai ir civiliai darbuotojai dirbantys pagal 

darbo sutartis, kurie adekvačiai gali įvertinti įstaigos viduje vykstančius procesus. Taigi, pirmiausiai buvo 
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vertinamas jų pasirinkimas tarnauti/dirbti būtent šioje organizacijoje. Respondentų atsakymai pateikiami 

10 paveikslėlyje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 pav. Tarnybos vietos/darbovietės pasirinkimo motyvai 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

Išorinio įvaizdžio vertinimas. A. Mikelionytė (2007) teigia, kad išorinis organizacijos įvaizdis 

yra susijęs su reklama, paslaugų kokybe, visuomenine veikla, ryšiais su žiniasklaida, ryšiais su rėmėjais ir 

ypatingai svarbus aspektas – išorine organizacijos išvaizda, kuri skiriama į dvi – fizinę ir materialią 

aplinką. Taigi, visų pirma anketavimo būdu buvo siekiama ištirti, kokias būdais su Aviacijos baze 

nesusiję arba mažai susiję asmenys gauna informaciją apie tarnybą Aviacijos bazėje ir ar iš tikrųjų 

reklama ir viešieji ryšiai turi įtakos išoriniam organizacijos įvaizdžiui. Respondentų atsakymai pateikiami 

11 paveikslėlyje.  

 

11 pav. Daugiausiai gaunamos informacijos apie tarnybą, veiklą Aviacijos bazėje šaltiniai 
Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

Atsižvelgdami į šią diagramą, galime spręsti, kad šių dienų pasaulyje internetas yra didžiausias ir 

geriausias komunikacijos įrankis – net 44 proc. respondentų pažymėjo internetą, kaip šaltinį, kuriame 

gaunama daugiausiai informacijos apie Aviacijos bazės veiklą. Taip yra todėl, kad visos organizacijoje 

įvykusios naujienos pasiekia internetinį puslapį vos per keletą minučių, Aviacijos bazė talpina įvairią 

informaciją tiek savo „Facebook“ profilyje, tiek oficialiuose Krašto apsaugos ministerijos puslapiuose. Be 
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to, jos yra paprastos ir neperkrautos nereikalinga informacija, o pagal B. Čerešką (2004), tai yra ypatingai 

svarbu norint efektyviai perduoti žinią.  

Anot V. Baršauskienės (2005), renginių metu pasiekiama šimtu procentų tikslinga auditorija, 

todėl tai yra ypatingai geras būdas gerinti organizacijos įvaizdį. Išsiaiškinus didžiausius informacijos 

šaltinius ir siekiant adekvačiai įvertinti, ar šių šaltinių pagalba tinkamai formuojamas išorinis 

organizacijos įvaizdis, respondentams buvo pateiktas klausimas – „Kaip manote, kokių pasikeitimų 

reikėtų Aviacijos bazei, kad bendrasis įvaizdis pagerėtų?“. Atsakymai į šį klausimą pavaizduoti 12 

paveikslėlyje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Ką reikia keisti, kad organizacijos įvaizdis pagerėtų 

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus 

 

Išanalizavus  gautus atsakymus, galima teigti, kad daugelis apklaustų asmenų mano, kad 

Aviacijos bazei reikėtų atnaujinti turimą techniką ir, be abejonės, įsigyti naujos, taip pat rekomenduojama 

plėsti ir gerinti infrastruktūra, o tai rodo, kad fizinė ir materialinė Aviacijos bazės aplinka yra gana silpnai 

išvystyta ir galimai sukelia neigiamas asociacijas visuomenei. 

 

Išvados 
 

1. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei įvaizdis yra ypatingai svarbus dėl 

susidariusios geopolitinės situacijos rytų regione. Geras įvaizdis padeda įgyti visuomenės 

palankumą, o kartu su juo pritraukiami nauji tarnybai pasiruošę asmenys, užpildomos tuščios 

darbo vietos, leidžiančios efektyviau vykdyti paskirtas užduotis, kur viena iš jų – valstybės 

gynyba užpuolimo atveju.  

2. Kaip rodo tyrime atlikta apklausa, šios organizacijos vidinis ir išorinis įvaizdis visuomenėje yra 

vertinamas kaip palankus. Tokia nuomonė buvo susiformuota dėl tinkamo organizacijos juridinio 

pagrindo, kultūros, identiteto ir organizacijos profilio bei tinkamo šių įvaizdžio formavimo 

procesą sudarančių aspektų viešinimo pasitelkiant įvairias įvaizdžio formavimo priemones.  

3. Išsiaiškinta, kad įvaizdžio reklama, viešumas ir tiesioginiai ryšiai su visuomene geriausiai 

išnaudojami interneto ir televizijos pagalba, taip pat išsiaiškinta, kad vienas efektyviausių būdų 

pasiekti tikslingą auditoriją – organizacijos renginiai, o pats geriausias būdas suformuoti 

reikalingą įvaizdį – tai nuolatinė jo kontrolė, kuri vykdoma pasitelkiant darbuotojų ir lankytojų 

atsiliepimais, pateikiamais interviu ar anketavimo būdu. 

4. Atliekant Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės įvaizdžio vertinimą 

išsiaiškinta, kad vidinį organizacijos įvaizdį Aviacijos bazės kariai ir civiliai darbuotojai vertina 

teigiamai, nes organizacijoje vyrauja gera organizacinė kultūra ir tinkama darbo atmosfera, be to 

tiek kariai, tiek civiliai darbuotojai jaučiasi pastebimi organizacijos vadovybės ir tinkamai 

vertinami siekiant karjeros, taip pat skiriant pareigas atsižvelgiama į kario ar darbuotojo 

kompetenciją ir sugebėjimus, vadovo sprendimai perkelti iš vienų pareigų į kitas yra retai 

kvestionuojami. Taip pat išsiaiškinta, kad vidinio įvaizdžio trūkumas – informacijos apie vadovą 
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stoka. Dalis respondentų nurodė, kad renkantis darbą ar tarnybą Aviacijos bazėje mažai 

informacijos randama apie vadovą, tačiau tai lengvai ištaisoma, taip pat dalis karių nurodė, kad 

organizacijos motyvavimo sistema nėra pakankamai aiški, o tai rodo vidinės komunikacijos 

stoką. Vertinant išorinį Aviacijos bazės įvaizdį nežymiai didesnė dalis respondentų nurodė 

vertinanti šią organizaciją teigiamai, o tai rodo, kad kita nemaža dalis visuomenės atstovų mato 

fizinės ir materialios aplinkos senumą ir tai jiems sukelia negatyvių asociacijų. Vėliau 

išsiaiškinta, kad, norint pagerinti šį aspektą, yra būtina investuoti ir atnaujinti turimą ginkluotę, 

techniką ir, žinoma, naujinti visą Aviacijos bazės infrastuktūrą. 

 

Rekomendacijos 
 

Surinkta praktinė ir teorinė medžiaga gali būti naudingai panaudota Aviacijos bazės įvaizdžio 

gerinimui: 

1. Didesnį dėmesį skirti vidinei organizacijos komunikacijai; 

2. Skleisti daugiau informacijos apie vadovą, jo pasiekimus ir kompetenciją; 

3. Organizuoti daugiau renginių ir dažniau kviesti visuomenę lankytis kariniame dalinyje; 

4. Įvairesniais būdais informuoti visuomenę apie tarnyba Aviacijos bazėje; 

5. Skirti daugiau dėmesio karių motyvavimo sistemai; 

6. Rengti mokymus žemesnio lygmens kariams apie įvaizdžio svarbą organizacijai; 

7. Dažniau teikti naujų pastatų, infrastruktūros poreikį Krašto apsaugos ministerijos 

departamentams; 

8. Dažniau teikti pastatų renovacijos poreikį Krašto apsaugos ministerijos infrastuktūros plėtros ir 

kitiems departamentams. 
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LITHUANIAN AIR FORCE AIR BASE IMAGE EVALUATION 

 

Summary. Acknowledging the geopolitical situation in the east we understand that calm and peaceful times 

for Lithuania can instantly become a thing of the past. We are surrounded by threatening environment which led 

Lithuania to take determined actions to increase its defence capabilities. Therefore in support of public mandatory 

military service was returned and other decisions to upgrade military armament and infrastructures were made. In 

order to maintain public support image and its formation have become an important aspect for Lithuanian Armed 

Forces and all its units including the Air Base. In the final work stated objectives clarifies image importance for the 

modern organization, reveals different image types and its formation processes as well as describes image formation 

measures and the importance of image evaluation for the organization. During empirical investigation with 

quantitative analysis method two different groups of respondents were interviewed in order to evaluate internal and 

external image of the Air Base. Summarizing the results of the image evaluation author found out that the internal 

and external images of the organization according to respondent’s submissions are assessed as positive. 

Organization maintained good relationships between management and manpower and also developed appropriate 

organization culture and personnel policy. Though lack of attention was discovered with internal audiences, since 

potential civilian workers had not enough information about the Lithuanian Air Force Air Base Commander and his 

competence, and those who work within the organization expressed their dissatisfaction with motivational system 

inside the institution. Furthermore vast amount of respondents believe that the physical and material Air Base 

environment is obsolete and requires renewal, hence we can conclude that fundamental changes to improve the 

Lithuanian Air Force Air Base image have to be made in armament, equipment and the entire Air Base 

infrastructure modernization as well it stays important to amend communication between employees and the 

Command. 

Keywords: internal and external image, image evaluation. 
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Anotacija. Internetinė rinkodara organizacijoms suteikia platesnį rinkodaros priemonių pasirinkimą, galimybę 

siekti efektyvesnio komunikavimo su klientais bei geresnių pardavimo rezultatų. Tačiau daugelis naujomis 

automobilių detalėmis prekiaujančių įmonių vis dar menkai išnaudoja interneto teikiamas galimybes versle arba 

susiduria su skirtingomis internetinės rinkodaros priemonių taikymo problemomis.  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti naujomis automobilių detalėmis prekiaujančių įmonių internetinę rinkodarą. 

Tyrimo objektas – internetinė rinkodara.  

Tyrimo metodai. Duomenų rinkimui taikytas pusiau struktūruotas interviu. Duomenys analizuoti taikant 

tradicinę kokybinę turinio analizę.  

Tyrimo rezultatai. Tyrimo metu atskleista, kad pagrindinės naujomis automobilių detalėmis prekiaujančių 

įmonių pasitelkiamos internetinės rinkodaros priemonės yra internetinė reklama bei internetinė parduotuvė. Pradėjus 

taikyti internetinės rinkodaros priemones kaip teigiami pokyčiai įvardinti: greitesnis ir paprastenis aptarnavimas, 

prekinio ženklo žinomumo, pirkėjų skaičiaus bei pelno didėjimas.  

Pagrindinės sąvokos: rinkodara, internetinės rinkodaros priemonės,  kokybinė turinio analizė.  

 

Įvadas 

 
Tyrimo aktualumas. Sparčiai kylant kompiuterinio raštingumo lygiui ne tik Lietuvoje, bet ir 

visame pasaulyje, IKT pasitelkiamos praktiškai visose kasdienio gyvenimo srityse. Minėtos technologijos 

suteikia naujų būdų perduoti, dalintis ir apdoroti informaciją bei plėtoti rinkodaros veiklą. Pagrindinis 

IKT įrankis, suteikiantis verslo įmonėms naujų galimybių rinkodaros srityje bei konkurencinį pranašumą 

prieš kitus rinkos dalyvius – internetas. Šis įrankis sudarė galimybes verslo organizacijoms išlikti 

konkurencingoms pateikiant klientams patogų, greitą ir pigesnį būdą apsipirkti pigiau. Pasaulinis 

interneto tinklas taip pat leido daugybei įmonių transformuoti praeities problemas į ateities galimybes, 

tapo veiksminga terpe plėtojant santykius su klientais (Juščius, Baranskaitė, 2015).  

Internetas išsiskiria unikaliais bruožais: tai – nauja komunikacijos priemonė, nepanaši į tradicines 

visuomenės informavimo priemones, nes iš prigimties yra interaktyvi ir lanksti; tai – globali virtuali 

elektroninė rinka, neturinti jokių teritorinių ar laiko apribojimų, ji leidžia interaktyviai pirkti ir parduoti 

prekes bei keičia paskirstymo galimybes (Juščius, Viskantaitė, 2010). Internetas suteikia galimybes 

verslui didinti žinomumą, plėtoti prekės ženklą, komunikuoti su vartotojais, didinti pardavimus bei 

mažinti išlaidas. Internetas naudingas ir vartotojams, nes įgalina juos sumažinti informacijos paieškos 

išlaidas. Vartotojas gali sužinoti informaciją apie mažiausias kainas, vietas, kur galima įsigyti reikiamas 

prekes, užsakyti prekes tiesiai į namus. Anot S. Sweeney ir kt. (2006), spartus technologinis vystymasis 

lemia nuolatinę interneto rinkodaros komunikacijos kaitą, todėl ją nuolat reikia stebėti, kad galima būtų 

remtis naujausia informacija planuojant strateginius rinkodaros komunikacijos veiksmus.  

Tyrimo problema. Rinkoaros specialistai prognozuoja, kad interneto teikiamos galimybės 

rinkodarai ateityje tik didės, todėl sėkmės sulauks tik tos įmonės, kurios sugebės prisitaikyti prie naujų jo 

diktuojamų taisyklių ir besikeičiančių vartotojų charakterių bei norų. Nors internetas rinkodarai suteikia 

neribotas galimybes, kurias efektyviai panaudojant galima siekti geresnių reklamos, informavimo, 

pardavimo rezultatų, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad dauguma verslo organizacijų, tarp jų ir naujomis 

automobilių detalėmis prekiaujančios įmonės, dažnai nesugeba kokybiškai išnaudoti visų internetinės 

rinkodaros galimybių. Taigi, šio tyrimo problemą galima nusakyti tokiu pagrindiniu tyrimo klausimu: 

kaip internetinę rinkodarą vertina jos priemones savo versle taikančios naujomis automobilių detalėmis 

prekiaujančios įmonės?  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti naujomis automobilių detalėmis prekiaujančių įmonių internetinę 

rinkodarą. 

Tyrimo metodai: mokslo šaltinių analizė, pusiau struktūruotas interviu, kokybinė turinio analizė. 
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Internetinės rinkodaros samprata ir funkcijos versle 

 
Diskutuojant apie rinkodaros priemonių taikymą internete minėtam reiškiniui nusakyti be termino 

internetinė rinkodara vartojamos ir kitos sąvokos, tokios kaip  interaktyvioji rinkodara (Kotler ir kt., 

2009), online rinkodara (McMahan ir kt., 2009). Pačia bendriausia prasme internetinė rinkodara 

suprantama kaip procesas, kurio metu interaktyviuoju būdu sukuriami ir palaikomi santykiai su 

vartotojais, siekiant sparčiau ir kokybiškiau keistis naujovėmis, paslaugomis ir produktais, 

patenkinančiais tiek pirkėjų, tiek ir pardavėjų poreikius (Belousova, Virvilaitė, 2005). Kitaip tariant, 

internetinė rinkodara – tai ne vien tik reklamos pirkimas ir talpinimas internete, bet ir ryšys su vartotojais, 

pasitelkiant elektroninį paštą, skelbimų lentas, socialinius tinklus bei forumus;  informacijos apie 

produktus atnaujinimas bei pasiūlymų teikimas, strateginio ir taktinio planavimo valdymo procesas, 

nukreiptas į kuo geresnį vartotojų poreikių įgyvendinimą ir didžiausio pelno gavimą; interneto 

technologijų įdiegimas kasdienėje įmonės rinkodaros veikloje, kuri įmonei leidžia sukurti daug naujų 

galimybių ir leidžia pastebimai padidinti veiklos efektyvumą. 

Internetinė rinkodara įgauna vis didesnę reikšmę ir su pagreičiu įvairiomis formomis skverbiasi į 

organizacijų veiklą. Dažniausiai išskiriamos šios penkios pagrindinės internetinės rinkodaros formos, 

kurioms priklauso ir alternatyvi – virusinė internetinė rinkodara (Kiškis, 2009): 

 paieškos sistemų rinkodara (PSR) (angl. Search Engine Marketing arba SEM) - tai veiksnių 

visuma, kuri skirta populiarinti interneto svetainę paieškos sistemose; 

 rinkodara socialiniuose tinkluose (angl. Social Media Marketing arba SMM) – vienas iš 

naujausių ir pigiausių reklamos internete būdų, kuris efektyviai panaudotas gali ženkliai plėsti 

organizacijos klientų ratą ir didinti pardavimus; 

 tiesioginė elektroninė rinkodara – verslui ir vartotojui ekonomiškai naudinga, tačiau dažnai 

tapatinama su neigiamais ir nepriimtinais socialiniais reiškiniais; 

 reklaminiai tinklapiai, laukai ir antraštės, kuriuos kuriant didžiausias dėmesys atkreipiamas į 

bendrą išvaizdą ir dizainą, kadangi nuo šių elementų priklauso pirmasis lankytojų įspūdis ir noras 

dalyvauti; 

 virusinė internetinė rinkodara - panaši į virusą, greitai sklindanti reklaminė žinutė internete, kuri 

skatina savanorišką informacijos platinimą tarp vartotojų.  

Diskutuodami apie verslą rinkodaros specialistai išskiria įvairias internetinės rinkodaros 

galimybes (žr. 1 lentelę). Organizacijai tinkamai panaudojant įvardijamas internetinės rinkodaros 

galimybes galima nesunkiai įgyti konkurencinius pranašumus rinkoje ir taip tapti inovatyvia bei įdomia 

organizacija vartotojams (Paliulis ir kt., 2007).  
1 lentelė. Internetinės rinkodaros galimybės 

Įmonės veiklos 

funkcijos 

Konkurenciniai pranašumai 

pasitelkiant internetą 

Galimybės 
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Efektyvi reklama 

Galimybė optimizuoti tikslinę reklamos auditoriją, pasitelkiant 

reklamą speciaizuotuose tinklalapiuose. 

Galimybė tuo pačiu metu pasiekti tarptautinius ir vietinius 

vartotojus. 

Efektyvus pardavimas 
Galimybė supaprastinti pakartotino ir bandomojo pirkimo 

procesą. 

Klientų aptarnavimo 

gerinimas 

Galimybė suteikti kientams naujas paslaugas, efektyviau teikti 

esamas. 

Efektyvus planavimas 
Informacinių duomenų bazių, naudojamų valdymo 

sprendimams priimti, kūrimas ir atnaujinimas. 

Komunikavimo efektyvumo 

didinimas 

Galimybė greitai ir operatyviai informuoti klientus. 

Efektyvaus grįžtamojo ryšio užtikrinimas. 

Operatyvus keitimasis oficialiais dokumentais. 

Personalizacija 
Galimybė atsižvelgti į kiekvieno kliento poreikius ir pateikti 

kiekvienam unikalų pasiūlymą. 

Išlaidų mažinimas 

Galimybė sumažinti bendravimo su kientais išlaidas. 

Galimybė sumažinti dokumentų persiuntimo išlaidas. 

Galimybė taupyti darbuotojų laiką komunikavimui, naudojant 

interneto technologijas. 
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1 lentelės tęsinys 
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Konkurenciniai pranašumai 

pasitelkiant internetą 
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 Išlaidų mažinimas 
Galimybė didinti darbuotojų darbo efektyvumą organizuojant 

apsirūpinimą įvairiais ištekliais. 

Žmogiškųjų išteklių 

formavimas 

Galimybė naudotis didelėmis ir informatyviomis duomenų 

bazėmis tiek vidaus, tiek tarptautinėje darbo rinkoje, siekiant 

surasti geriausius sprendimus. 

Apsirūpinimas 

technologiniais ištekliais 

Galimybė sekti technologijų vystymąsi ir gauti naujausią 

informaciją. 

Apsirūpinimas materiainiais 

ištekliais 

Galimybė greitai ir efektyviai surasti tiekėjus, gauti norimą 

informaciją, supraprastinti tarpusavio bendravimo procesą. 

Šaltinis: N. Paliulis, A. Pabedinskaitė, L. Šaulinskas, (2007, p. 118). 

 

Internetinės rinkodaros planas dažnai yra ir įmonės bendro rinkodaros plano dalis, einanti iš bendrų 

įmonės tikslų ir strategijos (Strauss, Frost, 2009). Minima dalis labai sparčiai auga plečiantis galimybėms 

internete. Šiuo atveju, internetinės rinkodaros didžiausias privalumas yra tas, kad internetą galima naudoti 

nuolat teikiant paslaugas kiekviename produkto pardavimo etape: prieš parduodant, produkto pardavime 

ir po pardavimo. Jis apima visus procesus nuo verslo valdymo iki naujų klientų paieškos ir paslaugų 

tiekimo esamiems klientams. Internetinės rinkodaros plano įgyvendinimui taikomos įvairios šiai 

rinkodaros rūšiai būdingos priemonės. 

 

Internetinės rinkodaros priemonės 

 
 Internetas ir jo galimybės verslo įmonių rinkodaroje siejamos su konkrečiomis priemonėmis, 

skirtomis  organizacijos rinkodaros tikslams pasiekti. Aptinkama nuomonė, kad internetinės rinkodaros 

priemonės turėtų būti analizuojamos kaip visuma, kadangi jos tarpusavyje glaudžiai susijusios (Ziborova, 

Stašys, 2009). Dažniausiai rinkodaros specialistai išskiria šias internetinės rinkodaros priemones: 

internetinius puslapius, elektroninį paštą, reklamą internete, socialinius tinklus.  

Diskutuojant apie internetinius puslapius akcentuojama, kad interneto svetainė yra svarbus 

rinkodaros įrankis šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis, tačiau, priklausomai nuo organizacijos tikslų, 

internetas rinkodaros veiksmingumui didinti gali būti naudojamas daug plačiau. Rinkodaros internete 

tikslai turi išplaukti iš bendrų visos įmonės rinkodaros tikslų. Jie turi sietis su jau priimtais sprendimais 

dėl įmonės rinkodaros strategijos, jos tikslinės rinkos, atsižvelgti į rinkoje susiklosčiusią situaciją. Prieš 

kuriant įmonės interneto svetainę reikia nustatyti realius ir pasiekiamus tikslus, kurie gali būti 

išmatuojami ir yra prieinami biudžetui ir, kas svarbiausia, apibrėžti užduotis, kurios bus įvykdytos 

sukuriant svetainę. Tikslai turi būti suderinami su bendra įmonės marketingo strategija. Interneto 

svetainės pagalba galima sukurti savo reklaminius leidinius ir patalpinti juos internete. Kokybiška, 

informatyvi ir patogi interneto svetainė pasitarnauja gero firmos įvaizdžio plėtojimu. Kaip ir bet kuri kita 

reklamos priemonė, interneto svetainė atlieka reprezentacinę bei informacinę funkcijas. Papildomai 

išskiriamos tokios interneto svetainės reklaminės funkcijos, kaip: sudominimas, įmonės gero įvaizdžio 

kūrimas, prekių demonstravimas, informacijos teikimas (Keršienė, 2004). 

Kita internetinės rinkodaros priemonė elektroninis paštas – viena iš labiausiai naudojamų interneto 

funkcijų visame pasaulyje. Tai globalinė sistema, leidžianti nusiųsti laišką į bet kurį pasaulinio 

kompiuterių tinklo tašką per keliasdešimt sekundžių. Paskutiniu metu elektroninis paštas labai sėkmingai 

pavaduoja susitikimus, telefonų skambučius, paštą. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad e. paštu 

vartotojus kartais pasiekia ir nepageidaujama informacija – brukalas, šlamštlaiškiai (angl. spam), kuri 

neturėtų būti priskiriama rinkodarai (Šimonis, 2008).  

Reklama internete - tai bene plačiausiai naudojamas rinkodaros komunikacijos elementas. 

Internetinė reklama apibūdinama kaip sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikacinis 

procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, 

kultūrinius, socialinius ir kitus tikslus. Reklama turi kuo išsamiau informuoti klientą apie siūlomas prekes 

ar paslaugas. Internete klientai negali tiesiogiai pamatyti, paliesti prekės, todėl internetinė reklama turi 

kompensuoti šiuos trūkumus. Pagrindinis jos tikslas – įrodyti klientui prekių ar paslaugų kokybę ir kainos 

racionalumą. Šiems tikslams įgyvendinti naudojamos įvairios priemonės – trimačiai vaizdai, garso 

efektai, animacija, vaizdo medžiaga, tekstinė, skaitmeninė ar kita informacija (Kaklauskas, Zavadskas 

2002).  
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Aptariant socialinius tinklus atkreipiamas dėmesys, kad kuo toliau tuo labiau internetas tampa 

neatsiejama žmogaus gyvenimo, laisvalaikio praleidimo, darbo dalimi. Pastaruoju metu vis labiau 

populiarėja žmonių bendravimas pasitelkiant internetą. Bendrus interesus turintys asmenys ir 

organizacijos įkuria įvairaus pobūdžio virtualias bendruomenes, grupes, kuriose žmonės sėkmingai gali 

bendradarbiauti, bendrauti, dalintis patirtimi, keistis naujausia informacija. Pagrindiniai privalumai yra 

nuotolinis bendravimas, vartotojų skirstymas į grupes bei laiškų siuntimas toms grupėms. Pagrindinis 

socialinio tinklo tikslas – palaikyti ryšius tarp asmenų priklausančių tam tinklui.  

Apibendrinant galime teigti, kad visos išvardintos internetinės rinkodaros priemonės glaudžiai 

susijusios. Internetiniai puslapiai, elektroniniai laiškai, reklama internete, socialiniai tinklai – visos šios 

priemonės sąveikauja vienu metu, taip papildydamos viena kitą ir sukurdamos bendrą internetinės 

rinkodaros priemonių visumą. Išvardintos priemonės tinka ne tik internete veikiančiam verslui, bet ir bet 

kokiam verslui, nes šiais laikais apie įmonės vykdomą veiklą dauguma vartotojų sužino internete, todėl 

tinkamas internetinis puslapis, įdomi reklama, įsimintini raktiniai žodžiai taps naudingi verslui. Tinkamai 

parinktos priemonės padeda įgyvendinti siekiamus organizacijos tikslus. 

 

Tyrimo metodologija 

 
Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo keturių Šiaulių mieste įregistruotų įmonių, prekiaujančių naujomis 

automobilių detalėmis, atstovai. Tyrimo dalyviai buvo atsirinkti taikant patogiąją atranką.  

Duomenų rinkimas. Duomenims rinkti buvo pasitelktas pusiau struktūruotas interviu. 

Pasirinktas metodas šiame tyrime sudarė geresnes prielaidas bendrauti su informantais bei gauti tyrimo 

tikslą atliepiančius duomenis, nes: 1) padėjo neatitolti nuo išsikeltų tyrimo klausimų bei kryptingai 

orientavo respondentų pasisakymus tiriamo reiškinio linkme; 2) suteikė galimybę šalia pagrindinių, iš 

anksto parengtų klausimų kelti tyrimo dalyvių atsakymus pagilinančius klausimus; 3) suteikė lankstumo 

tyrimo eigai.  

Duomenų analizė. Duomenų analizei buvo naudotas kokybinės turinio (content) analizės 

metodas. Atliekant šį tyrimą buvo pasirinktas indukcine logika grįstas tradicinis kokybinės turinio 

analizės būdas, t. y. kategorijos buvo išvestos iš duomenų analizės metu, o pavieniai, atskiri informantų 

suvokimą ir patirtį iliustruojantys atvejai buvo sujungti į bendrą visumą. Visas kokybinės turinio 

analizės procesas vyko trimis etapais: pasirengimo, organizavimo ir duomenų pristatymo.  

Tyrimo etika. Jausdamas atsakomybę prieš interviu dalyvavusius asmenis, tyrėjas suteikė visą 

juos dominusią informaciją, informavo apie tyrimo rezultatų publikavimą. Kiekvienas tyrimo dalyvis 

prieš interviu pradžią buvo supažindintas su tyrimo tikslu, buvo gauti žodiniai visų asmenų sutikimai 

dalyvauti organizuojamame tyrime. Tyrimo atlikimo metu buvo išpildyti šie esminiai kokybiniam 

tyrimui būdingi etikos principai (Žydžiūnaitė ir kt., 2011): pagarba asmens orumui, teisė nebūti 

pažeistam, konfidencialumas, privatumas.  

 

Tyrimo rezultatai 
 

Remiantis gautais atlikto tyrimo rezultatais galime teigti, kad naujomis automobilių detalėmis 

prekiaujančios įmonės taiko šias internetinės rinkodaros priemones (žr. 2 lentelę): internetinę reklamą, 

elektroninį paštą, socialinius tinklus, internetinę parduotuvę, pokalbių svetaines.  

 
2 lentelė. Naudojamos internetinės rinkodaros priemonės naujų automobilių detalių pardavimų versle 

Kategorija Teiginys 

Internetinė reklama „Iš esmės internetą tik ir naudojame reklamai“; „Internetinė reklama pasiekia 

labai daug žmonių, todėl jai skiriame pirmenybę“; „Kaip ir visi kiti, prekiaujantys 

internete, apie save pranešame reklama“. 

Elektroninis paštas Gal esame senamadžiai, bet vis dar reklamas platiname el. paštu“. 

Socialiniai tinklai „Šiuo metu socialiniai tinklai yra pagrindinis mūsų įrankis“; „Nepasakyčiau, kad 

„facebook“ kažkas ypatingo, tačiau tai veikia teigiamai ir pirkėjų skaičius didėja“. 

Internetinė parduotuvė „Pagrindinė įmonės veikla yra prekyba internetinėje parduotuvėje“; „Užsiimu 

prekyba internetinėje parduotuvėje ir nematau tikslo prekiauti įprastai“. 

Pokalbių svetainės „Forumai kartais padeda, tačiau pridaro ir daug bėdos dėl nepatenkintų ar 

neprotingų asmenų“; „Reklamuojame parduotuvę pokalbių svetainėse, tačiau tai 

nėra naudinga“. 
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Kalbėdami apie pagrindines jų versle taikomas internetinės rinkodaros priemones prioritetinėmis 

informantai išskyrė: internetinę reklamą („Internetinė reklama pasiekia labai daug žmonių, todėl jai 

skiriame pirmenybę“), socialinius tinklus („Šiuo metu socialiniai tinklai yra pagrindinis mūsų įrankis“) ir 

internetinę parduotuvę („Užsiimu prekyba internetinėje parduotuvėje ir nematau tikslo prekiauti 

įprastai“). Kitos internetinės rinkodaros priemonės, tokios, kaip elektroninis paštas ir pokalbių svetainės, 

interviu dalyvavusių verslo atstovų teigimu, pasitelkiamos tik kaip papildomos priemonės („Forumai 

kartais padeda, tačiau pridaro ir daug bėdos dėl nepatenkintų ar neprotingų asmenų“).  

 
3 lentelė. Internetinės rinkodaros priemonių naudojimo tikslai 

Kategorija Teiginys 

Pelno maksimizavimas „Ne paslaptis tai, kad siekiama tik didesnio pelno parduodant internetu daugiau 

prekių“; „Tam gi ir užsiimame prekyba, kad gauti pelno, todėl ir internetas tam 

pasitelkiamas“; „nori uždirbti, turi neatsilikti, naudoti tai ką naudoja kiti“. 

Įmonės vardo populiarinimas „Norime tapti daugiau žinomi“; „Gal nei taip kaip kiti, bet noriu tik reklamuotis, 

kad apie parduotuvę sužinotų žmonės“. 

Laiko sąnaudų mažinimas „Laikas žymiai trumpesnis aptarnaujant pirkėjus, o ir veikti gali visą parą“; 

„Nebūtina visą dieną būti parduotuvėje, gali ir naktį parduoti, tik nusiųsti reikia 

laiku“. 

Geresnis klientų 

pasiekiamumas 

„Nesvarbi pirkėjo vieta, pirk kur nori, nusiųsim kur nori“; „Patogu pranešti 

klientams apie naujoves, viską sužino žymiai greičiau“. 

Inovatyvumas „Šiais laikais visiems reikia būti naujoviškiems, todėl ir siekiame būti 

inovatyvūs“. 

 
Tyrimu taip pat buvo norima atskleisti, kokių tikslų siekia naujomis automobilių detalėmis 

prekiaujantys verslininkai,  naudodami savo versle internetinės rinkodaros priemones. Informantų 

teigimu, internetinės rinkodaros priemonės turėtų prisidėti prie tokių organizacijos tikslų, kaip pelno 

maksimizavimas („Ne paslaptis tai, kad siekiama tik didesnio pelno parduodant internetu daugiau 

prekių“), įmonės vardo populiarinimas („Norime tapti daugiau žinomi“), laiko sąnaudų mažinimas 

(„Laikas žymiai trumpesnis aptarnaujant pirkėjus...), geresnis klientų pasiekiamumas („Nesvarbi pirkėjo 

vieta, pirk kur nori, nusiųsim kur nori“), inovatyvumas („Šiais laikais visiems reikia būti naujoviškiems, 

todėl ir siekiame būti inovatyvūs“).  
 

4 lentelė. Internetinės rinkodaros sąlygojami pokyčiai versle 

Kategorija Subkategorija Teiginys 

Teigiami 

pokyčiai 

Didėjantis pelnas „Pardavėme tikrai daugiau nei įprastai, todėl pelnas išaugo trečdaliu ir 

jei ne daugiau“; „pardavimų skaičius auga ir tikimės dar didesnio 

pelno augimo“. 

Augantis pirkėjų 

skaičius 

„Iš tikro jau nebespėjame visų aptarnauti, susidaro eilė“; „Pradžioje 

nematėme jokių požymių, tik po kažkiek laiko pradėjo daugėti 

klientų“. 

Greitesnis klientų 

aptarnavimas 

„Žmogų dabar galiu aptarnauti per 5 minutes, kas prieš tai trukdavo ir 

pusvalandį“; „Prekyba internetu pats geriausias verslas, užsakė-

surinkai-išsiuntei, greita ir paprasta“. 

Augantis įmonės 

žinomumas 

„Internete pirkėjai jau ir diskutuoja apie mūsų parduotuvę, ateina 

klausti, ką parduodame nes matė reklamą, matomas žmonių 

susidomėjimas“; „Plečiasi pardavimai, plečiasi ir žinomumas, mūsų 

įprasta parduotuvė vadinasi kaip ir internete, todėl ir žmonės tie patys 

lankosi“. 

Neigiami 

pokyčiai 

Išaugusios laiko 

sąnaudos 

„Paprasčiau parduoti įprastai, dienų dienas praleidžiame prie 

kompiuterių,  o laikas švaistomas veltui“. Atsakydamas į visas 

užklausas praleidžiu labai daug laiko, o naudos nėra“. 

 
Minėdami internetinės rinkodaros sąlygotus pokyčius jų asmeniniame versle informantai išskyrė 

teigiamus ir neigiamus šio reiškinio aspektus (žiūrėti 4 lentelę). Kaip neigiamą internetinės rinkodaros 

aspektą verslininkai išskyrė išaugusias laiko sąnaudas („Paprasčiau parduoti įprastai, dienų dienas 

praleidžiame prie kompiuterių,  o laikas švaistomas veltui. Atsakydamas į visas užklausas praleidžiu labai 

daug laiko, o naudos nėra“.).  Prie teigiamų asmeninio verslo pokyčių informantai priskyrė: didėjantį 

pelną („Pardavėme tikrai daugiau nei įprastai, todėl pelnas išaugo trečdaliu ir jei ne daugiau“), augantį 
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pirkėjų skaičių bei įmonės žinomumą, greitesnį klientų aptarnavimą („Žmogų dabar galiu aptarnauti per 5 

minutes, kas prieš tai trukdavo ir pusvalandį“).  

 
5 lentelė. Paminėtos internetinės perspektyvos automobilių dalių pardavimo versle 

Kategorija Teiginys 

Augančios 

plėtros 

perspektyvos 

„Manau prekyba internetu tik plėsis ir neš naudą visiems, ir pardavėjams, ir pirkėjams“; „kaip 

gali vienas pagrindinių šių dienų verslo įrankių nesiplėtoti, kaip tik tai bus naudojama vis labiau 

ir labiau“. 

Ribotos plėtros 

perspektyvos 

„Interneto galimybės versle gal ir plėtosis, tik ne naujų automobilio dalių pardavime. Iškylant 

daugeliui sunkumų manau grįšime prie įprastinės prekybos“. 

 

Kalbėdami apie internetinės rinkodaros perspektyvas naujų automobilių detalėmis prekybos versle 

tyrime dalyvavusieji išsakė dvi priešingas pozicijas. Vieni informantai įvardindami geras šio verslo 

perspektyvas akcentavo, kad kuo toliau, tuo labiau visas verslo organizavimas persikels į internetinę 

erdvę („Kaip gali vienas pagrindinių šių dienų verslo įrankių nesiplėtoti, kaip tik tai bus naudojama vis 

labiau ir labiau“). Kitą nuomonę atstovaujantys informantai ribotas  savo verslo plėtros perspektyvas 

internete sieja su naujų automobilių detalių verslo specifika („Interneto galimybės versle gal ir plėtosis, 

tik ne naujų automobilio dalių pardavime“).  

 

Išvados 

 
1. Internetinė rinkodara – tai rinkodara, pagrįsta internetu ir jo teikiamomis komunikacinėmis 

priemonėmis, siekiant kurti ir plėtoti tarpusavio santykius, skleisti informaciją apie teikiamas 

paslaugas bei formuoti organizacijos įvaizdį. Dažniausiai išskiriamos internetinės rinkodaros 

priemonės yra internetiniai puslapiai, elektroninis paštas, reklama internete, socialiniai tinklai. 

Naujomis automobilių detalėmis prekiaujančios įmonės kaip internetinės rinkodaros priemones 

savo versle naudoja internetinę reklamą, elektroninį paštą, socialinius tinklus, internetinę 

parduotuvę, pokalbių svetaines.  

2. Svarbiausi rinkodaros specialistų išskiriami tikslai, skatinantys įmones naudoti savo veikloje 

internetinę rinkodarą yra pardavimų didinimas, aptarnavimo gerinimas, bendradarbiavimas su 

klientais, tiekėjais bei partneriais, išlaidų mažinimas ir reklama. Atliktas tyrimas atskleidė, kad 

naujomis automobilių detalėmis prekiaujantys verslininkai internetinės rinkodaros priemonių 

naudojimą sieja su tokiais organizacijos tikalais, kaip:  pelno maksimizavimas, įmonės vardo 

populiarinimas, laiko sąnaudų mažinimas, geresnis klientų pasiekiamumas, inovatyvumas. 

3. Internetinės rinkodaros sąlygoti teigiami pokyčiai naujų automobilių detalių pardavime siejami su 

didėjančiu pelnu, augančiu pirkėjų skaičiumi bei įmonės žinomumu, greitesniu klientų 

aptarnavimu. Kaip neigiamas internetinės rinkodaros aspektas minėtame versle siejamas su 

išaugusiomis laiko sąnaudomis.  
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THE ANALYSIS OF INTERNET MARKETING OF COMPANIES SELLING NEW DETAILS OF CARS 

 

Summary. Internet marketing gives wider options of marketing means to organizations; it gives possibility 

to seek more effective communication with clients and better results of sale. However, the majority companies of 

selling new details of cars use possibilities of the internet in the market poorly or confront with different problems of 

application of internet marketing means.  

The aim of the research – to analyze the internet marketing of companies selling new details of cars. 

The object of the research – internet marketing.  

The methods of the research. The half structured interview has been applied to collect information. The data 

has been analyzed applying traditional qualitative analysis of the content.  

The results of the research. During the time of the research it has been revealed that the main internet 

marketing means of companies selling new details of cars are internet advertisements and internet shops. Applying 

means of internet marketing the positive changes have been represented: faster and simpler service, growing of the 

known brand, growing number of customers and benefit. 

Keywords: marketing, means of internet marketing, the analysis of qualitative content.     
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NETURTINĖS ŽALOS, KYLANČIOS IŠ DARBO TEISINIŲ SANTYKIŲ 

ATLYGINIMO PROBLEMOS 
 

Deimantė Vagnoriūtė 

Mokslinis vadovas lekt. Virgilijus Januška 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje nagrinėjamas neturtinės žalos, kylančios iš darbo teisinių santykių, institutas, 

atskleidžiama neturtinės žalos samprata, analizuojamas ryšys tarp neturtinės žalos ir darbo santykių, analizuojama 

teismų praktika susijusi su neturtinės žalos kylančios iš darbo teisinių santykių atlyginimo problemas.  Šis institutas 

yra dar gana naujas mūsų Lietuvos teisėje, todėl kyla problemų dėl atlyginimo, o šiuo klausimu Lietuvos teismų 

praktika taip pat pradiniame lygmenyje. Todėl šioje srityje kyla diskutuotinų klausimų bei problemų ir neturtinė žala 

darbo teisiniuose santykiuose šiuo laikotarpiu diskutuotina bei aktuali.  

Pagrindinės sąvokos: neturtinė žala, darbo santykiai.  

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas. Darbo santykių reguliavimas aktulus visai visuomenei ir problemos ryškiai 

įžvelgiamos darbo santykiuose dėl neturtinių praradimų – tai reiškia, kad ši tema visuomenei aktuali ir šia 

tema plačiai kalba tokie autoriai, kaip S. Cirtautienė, R. Volodko, T. Bagadanskis, kuris neturtinę žalą 

nagrinėja būtent darbo santykiuose, bei kiti autoriai ir žinomi mokslininkai, tokie kaip M. Kazemi, 

Trecier. 

Tyrimo problema. Problema išryškinama probleminiais klausimais: kaip parinkti teisingą 

kompensaciją už patirtus išgyvenimus? Kaip išmatuoti patirtą fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, 

emocinį stresą? Koks neturtinės žalos įrodinėjimas? Su kokiomis problemomis susiduriama atlyginant 

neturtinę žalą? Analizuojant teismų praktiką, aiškiai matoma, kad šiai dienai labai trūksta konkretaus bei 

sisteminio požiūrio į neturtinės žalos atlyginimą, o tos pačios klasifikacijos bylose taikomi skirtingi 

įrodinėjimo standartai. 

Tyrimo tikslas –  atskleisti neturtinės žalos, kylančios iš darbo teisinių santykių atlyginimo 

problemas.  

Tyrimo uždaviniai: 
1. Atskleisti neturtinės žalos sampratą ir sąlygas. 

2. Atlikti neturtinės žalos ir darbo santykių tarpusavio analizę. 

3. Išanalizuoti teismų praktiką, susijusią su neturtinės žalos darbo santykiuose atlyginimo 

problemomis. 

Neturtinės žalos, kylančios iš darbo santykių, teisinis reglamentavimas 

 

Neturtinės žalos sąlygos 

 
Gilinantis į neturtinės žalos sampratą, reikėtų pabrėžti, kad vien tik formalus teisių pažeidimas 

neturėtų automatiškai suponuoti neturtinės žalos kompensavimo. Tokia pozicija grindžiama ir 

šiuolaikiniame teisės moksle. Pateikiant pavyzdį: žymaus Šveicarijos teisės mokslininko prof. P. Trecier 

nuomone, šiuolaikinė teisė, ginant turtines vertybes, saugoja dvasines bei psichologinės asmens geroves, 

tačiau norint kompensuoti bet kokius asmens patiriamus neigiamus išgyvenimus nepriimtina, nes 

gyvenimas visuomenėje susideda iš mažų įsibrovimų, ir tai yra kiekvieno asmens, gyvenančio 

visuomenėje, kasdienė dalia, todėl teisė turi įsikišti tik tais atvejais, kai pažeidimai rimti ir kai palikti 

nukentėjusįjį be teisinės apsaugos priemonių būtų neteisinga. Net ir tose šalyse, kuriose nėra skiriama 

turtinė ir neturtinė žala, o nematerialios skriaudos atlyginimo galimybė nėra siejama su atsakomybės 

rūšimi ar atskirų įstatyme numatytų teisių pažeidimu. Tokios šalys yra Prancūzija, Belgija – jose 

pripažįstama, kad už bendro pobūdžio jausmus, t. y. baimę, nerimą, stresą, susierzinimą, nesaugumo 

jausmą ir pan., neturtinė žala savaime nėra atlyginama, būtent todėl, kad žala turi būti legitimi, 

pakankamai rimta ir svarbiausia nekelianti abejonių, o negatyvūs jausmai turi būti susieti su atitinkamo 

teisėto intereso, kad ir kaip plačiai jis būtų suprantamas, pažeidimu (Rogers, p. 309). Ir Bagdanskis 

pažymi, kad atsakomybė už neturtinės žalos padarymą kyla, kai yra būtinos sąlygos, tai neteisėta veika, 
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žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo, kaltė, darbo teisinių santykių buvimas ir 

žalos padarymas, susijęs su darbo santykiais (Bagdanskis, 2008, p. 244). O dar labiau pagrindžiant 

Trecier nuomonę dėl bendro pobūdžio patiriamų jausmų, kurie nepakankama priežastis atsirasti neturtinei 

žalai, galima paminėti Europos deliktų teisės harmonizavimo dokumentuose figūruojamą taisyklę, 

vadinamą „de minimis“, pagal kurią nežymių bei nereikšmingų nuostolių nėra paisoma. Pastebint 

neturtinės žalos mažareikšmiškumo koncepcijas, kurias taip pat įžvelgė aukščiau paminėti autoriai, kurie 

taip pat pasisako, kad nuo pažeidimo sunkumo galėtų priklausyti neturtinės žalos atlyginimo dydis, bet 

tikrai ne galimybė atlyginti neturtinę žalą. Ir jau aptarti išgyvenimai turi būti diferencijuojami į lengvus – 

sunkius, rimtus – nerimtus, įprastus – peržengiančius įprasto toje situacijoje sukrėtimo ribas, taip pat 

nusipelnančius – nenusipelnančius teisės dėmesio, ar pakankamus – nepakankamus būtent piniginiam 

įvertinimui ir žalos kompensavimui. Nors tai yra pakankamai subjektyvu ir vargu, ar palengvintų ir taip 

aibę problemų keliančio, sunkiai suvokiamo neturtinės žalos instituto taikymą (Valodko, 2010, p. 60). 

Turime pastebėti, kad išimtinai formaliuoju aspektu matyti, kad pateikiant neturtinės žalos sąvoką, nėra 

jokių „klasifikuotų“ sąlygų ar konkrečių apibrėžtų reikalavimų kompensuotiniems dvasiniams ir fiziniams 

išgyvenimams apibrėžti civilinis įstatymas neįtvirtina. Tačiau konstitucijoje yra įtvirtinta, kad asmens 

garbė ir orumas yra teisės ginamos asmeninės neturtinės vertybės (Konstitucijos 21 str., Europos žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 str., CK 1.114 str.). Nėra nurodyta, kad žala 

laikomas tik stiprus, netrumpalaikis, tęstinis, fizinis ar nevienkartinis dvasinis išgyvenimas. Tačiau jeigu 

atsisakytume patenkinti nukentėjusio asmens pretenziją esant akivaizdiems  neteisėtiems skriaudą 

padariusio asmens veiksmams, kiltų nukentėjusiojo nuoskaudos bei nusivylimo teisingumu jausmas, o 

žalą padariusio asmens nebaudžiamumas civilinėmis teisinėmis priemonėmis, gali sudaryti neigiamas 

sąlygas daryti tokius veiksmus ateityje. Vėl žvelgiant į kitas valstybes, pavyzdžiui Austrijoje, Olandijoje, 

Didžiojoje Britanijoje laikomasi pozicijos, jog tuo atveju, jeigu dėl kito asmens neteisėtų veiksmų yra 

sukeliamas vien psichikos sužalojimas, t.y. emocinės kančios, išgyvenimai, kurie gali būti 

kompensuojami tik konstatavus sunkią ar  pakankamai rimtą psichikos ligą, kurią yra galima pažinti ar 

diagnozuoti, tai gali būti vienokie ar kitokie nervų sistemos sutrikimai, pvz: depresija, psichozė, migrena, 

tai būtų neteisėtų ženklų, veiksmų poveikį asmens psichinei sveikatai ar papildomas sąlygas, o paprastas 

stresas, liūdesys, nemalonumas ar susierzinimas yra visiškai nepakankami piniginei kompensacijai gauti 

(Rogers, p. 5, 57). Šią nuostatą palaiko ir mūsų teismų praktika. Kasacinio teismo praktikoje yra 

nurodyta, jog nustatant neturtinės žalos faktą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygą, formuojama 

teismų praktika, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, bet žalą darantys 

veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, jie nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu ir gali 

būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. 

(LAT nutartis, c. b. Nr. 3K-7-304/2007). Todėl automatiškas dvasinių kančių bei išgyvenimų, vykstančių 

asmens psichikos plotmėje, prilyginamas sveikatos sužalojimui reikštų pripažinimą, jog neturtinė žala 

turėtų būti kompensuojama iš esmės visais neteisėtų veiksmų padarymo atvejais, net ir nepaminėtais 

įstatymuose, kadangi neturtinė žala  visuomet reikštų žalą asmens sveikatai, kurios kompensavimas 

imperatyviai yra numatytas CK 6.250 str. 2d., 6.283 str. bei kitose normose. Bendrai kalbant, pagal 

R.Volodko (2010), neturtinė žala turėtų būti suvokiama kaip dėl neteisėtų veiksmų, nukreiptų būtent į 

neturtines ar turtines vertybes, asmens patirtos fizinės ir dvasinės kančios, išgyvenimai, skausmai bei kiti 

negatyvūs ir pakankamai reikšmingi vidiniai bei išoriniai neturtinio pobūdžio pokyčiai bei padariniai, 

neturintys tikslaus materialaus (piniginio, ekonominio, turtinio) įvertinimo bei ekvivalento (Volodko, 

2010, p. 61). S. Cirtautienė šiuo klausimu dėl neturtinės žalos atsiradimo pagrindo pasisako, kad 

neturtinės žalos atlyginimas reiškia taikymą civilinės atsakomybės, tačiau civilinės atsakomybės sąlygos, 

būtent su kuriomis įstatymas sieja pareigą  atlyginti padarytą žalą, nustatymo specifiką lemia neturtinės 

žalos prigimtis ir pobūdis. Kaip jau ankščiau buvo aptarta, tai, kad neturtinė žala pasireiškia neturtiniais 

praradimais, o juos sunku įvardinti pinigais, todėl teisinės reikšmės turintys kriterijai, leidžiantys nustatyti 

atlygintinos žalos faktą, tiek pat ir kitų civilinės atsakomybės sąlygų reikšmė visų pirma priklauso nuo 

pačio neturtinės žalos objekto (tai tos teisės, kurias pažeidus padaroma žala), taip pat nuo teisių pažeidimo 

sukeltų neturtinių praradimo pobūdžio bei jų akivaizdumo (Cirtautienė, 2008, p. 157). Neturtinės žalos 

atlyginimo pagrindai ir atvejai dėl žalos atlyginimo ir atlyginimo subjektų įvairiose šalyse skiriasi, tačiau 

teisės doktrinoje paplitusi nuomonė, kad neturtinė žala atlyginama, jei ji padaroma neteisėtais veiksmais 

ir yra pakenkiama teisės saugomoms vertybėms, kurios neturi piniginės išraiškos. Prie viso to dar yra 

diskutuojama, jog galbūt vertėtų atsisakyti neturtinės žalos „mažareikšmiškumo“ teorijos. Būtent todėl, 

kad yra tokia žalos ištyrimo samprata kaip sąvoka „sveikata“ analizė. Pasaulio sveikatos organizacija 

„World Health Organization“ sveikatą įvardija kaip visišką asmens fizinę, socialinę bei dvasinę, psichinę 

gerovę, o ne tik ligų ar defektų nebuvimą (Pasaulio sveikatos organizacijos konstitucijos internetinis 
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puslapis). Tuo tarpu pažvelgus į Lietuvą, tai beveik identiškas sveikatos suvokimas yra įtvirtintas ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 str. 1 d., kurioje akcentuojama, kad sveikata – tai 

asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. O iš to išplaukia išvada, kad sveikatos 

sužalojimu reikėtų pripažinti bet kokį visiškos fizinės, psichinės ar socialinės gerovės praradimą, o tuo 

atveju, jei dėl neteisėtų kito subjekto veiksmų (šiuo atveju darbdavio) patiriami, pavyzdžiui emociniai 

išgyvenimai, su kuriais tikrai daugelis susiduria darbo aplinkoje, ar psichinės kančios, tai tokie veiksniai 

priskiriami neturtinės žalos kategorijai. Konstatuotinas dvasinės sveikatos komponentės, nusakančios 

psichinę bei protinę žmogaus būties gerovę, subalansuotus nervų sistemos dirginimo ir slopinimo 

procesus, kitaip tariant žala asmens psichinei sveikatai. Įsigilinant galima teigti, jog sąvokos „žala“ ir 

„sveikata“ sutampa savo turiniu, nes dvasinių išgyvenimų ar panašių negatyvių  sąmonės jutimų 

(nepriklausomai nuo jų intensyvumo, lygio ar pobūdžio) patyrimas reiškia asmens psichinės gerovės 

praradimą, o žalos asmens sveikatai kompensavimo klausimai, tai neturtinės žalos atlyginimo galimybė, 

kuri aiškiai ir nedviprasmiškai yra įtvirtinta daugelyje civilinės teisės normų (pavyzdžiui CK 6.250 str. 

2d. arba 6.283 str. ir kt.). Sukonkretinus ir pažvelgus į neturtinę žalą darbo santykiuose ir siekiant, kad ji 

būtų atlyginama remiantis darbo teisės normomis, kaip savo magistro darbe pasisako Renata 

Kvazaciejūtė, tai yra reikalingos ir specialiosios materialinės atsakomybės sąlygos – pažeidėjas ir 

nukentėjusioji šalis turi būti susiję darbo santykiais, o neturtinės žalos atsiradimas turi būti susijęs su 

darbo veikla (Kvazaciejūtė, 2011). Pereinant prie atskirų neturtinės žalos sąlygų, tokių kaip kaltė, kai žala 

padaroma neteisėta veika, priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, žala padaroma 

darbo metu. Tačiau reikia pažymėti, kad pagal Ravluševičių, kuris teigia, kad darbdavys neturtinę žalą 

turi atlyginti ir pagal CK 6.284 str. nuostatas, neatsižvelgiant , ar asmuo buvo apdraustas nuo nelaimingų 

atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

socialinio draudimo įstatymas nenumato neturtinės žalos atlyginimo. Verta pabrėžti, kad kitų įstatymų 

taikymas negali paneigti neturtinės žalos atlyginimo reikalavimo (Ravluševičius, 2007, p. 35). 

Apibendrinant, neturtinės žalos atlyginimas turėtų būti taikomas tik tada, kai nukentėjusiojo patirti 

išgyvenimai ir nepatogumai yra tikrai pakankamai stiprūs, intensyvūs, ženklūs ir laiko, ir reikšmės 

atžvilgiais, o pats palikimas be atlyginimo pažeistų teisingumo ir sąžiningumo principus. Tuo tarpu 

netenkinti reikėtų, jei padaryta žala yra mažareikšmė, minimali, žymesnių pėdsakų bei padarinių 

nepaliekanti, kai yra tik nuotaikų pasikeitimas, paprasčiausias susierzinimas, rūpesčiai ar nemalonumai. 

 

Neturtinės žalos dydžio nustatymas 

 
Pradedant apie neturtinės žalos dydžio nustatymą, pirmiausia akcentuotina tai, kad norint nustatyti 

žalos dydį nepakanka vien teisinių žinių, ir atskiri sričių specialistai, kurie kasdien susiduria su žmogaus 

kančiomis pačiose įvairiausiose situacijose bei pasireiškimo formose, gali patikimai ir objektyviai 

konstatuoti vienokius ar kitokius psichologinius ar fiziologinius individo sveikatos pakitimus, taip pat jų 

gilumą, skausmo išgyvenimo lygį, trukmę (kuri labai reikšminga neturtinei žalai atsirasti), tokias kančias 

jaučiančio asmens individualias charakteristikas. Tokios procesinės teisinės priemonės žalai nustatyti, 

kaip teismo psichologinės ekspertizės leidžia kompetetingai išnagrinėti psichologinio pobūdžio 

klausimus, kurie susiję su individualiais psichologiniais ginčų dalyvių asmenybės ypatumais, emocine – 

valine sritimi, proceso dalyvių psichinės būklės ištyrimu, taip pat individualių psichologinių asmenybės 

savybių, turinčių esminės įtakos elgesiui ekstremaliose situacijose, identifikavimas, psichikos įtampos 

diagnostika ir pan. Kaip prof. Gintaras Valickas ir Viktoras Justickis savo darbe apie psichologinės 

ekspertizės funkcijas teigia, kad šios ekspertizės paskirtis ir nauda yra, kad teismui būtų pateikiama 

specialių žinių bei palengvintų tikslingą bei teisingą bylos baigtį siekiant teisingumo. Nes, kaip autoriai 

teigia, kad teisėjai gali susidurti su itin sudėtingais, nestandartiniais, kad ir šiuo atveju darbo teisiniais 

santykiais, todėl tikrai nepakanka kasdienių buitinių psichologijos žinių, todėl reikia profesionalių 

specialistų žinių (Justickis, 2005, p.120). Aišku, teismas remdamasis ekspertizių išvadomis priima savo 

sprendimą. Tačiau kaip nustatyti tinkamą žalos dydį? Čia tiek teorijoje, tiek praktikoje kyla daugiausia 

diskusijų, o, kaip išsiaiškinome, žala atlyginama pažeidus tas vertybes, kurios nėra įkainojamos ir tiksliai 

įvertinamos pinigais. Dvasinių bei fizinių kančių piniginio atlygio dydžio nustatymas įstatyme gali 

suponuoti šiuolaikiniam civilinės atsakomybės funkcijų suvokimui prieštaraujančią išvadą, kad neturtinės 

žalos atlyginimas savo prigimtimi yra teisės pažeidimui taikoma bauda. Kaip teigia R. Volodko, toks 

teisinis reguliavimas taip pat gali eliminuoti teisingo kompensavimo pinigais galimybę bei suvaržyti 

teismo galias teisingumo vykdymo procese. Nukentėję asmenys, priversti savo pažeistų teisių gynybai 

pasitelkti ribotą modelį, nusivilia teisingumu, nes dažnai teisėti ir pagrįsti lūkesčiai yra nepatenkinami. 

Tas nepasitikėjimo lygis gali vis augti ir augti, nes žalos atlyginimo dydis yra labai ribojamas, siekiai nėra 
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tinkamai pateisinami, nes ir paskirtos maksimalios atlyginimo sumos nesulaiko, šiuo atveju darbdavių, 

nuo tolesnių pažeidimų baimės. Ir čia teismai nėra pajėgūs atlikti nei prevencinę civilinės atsakomybės 

paskirtį pažeidėjo atžvilgiu, nei kompensacinę paskirtį nukentėjusiojo atžvilgiu (Volodko, 2010, p. 137). 

S. Cirtautienė (2008, p.15) teigia, kad konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga ir būtinybės atlyginti 

asmeniui padarytą žalą, kaip vienos iš esminių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos garantijų, o 

konstitucinis įtvirtinimas lemia, kad neturtinės žalos atlyginimo, ankščiau daugelyje Europos šalių, šiuo 

atveju ir Lietuva, suprantamo kaip išimtinio teisių gynimo būdo, taikymo sritis plečiasi. O civilinės 

atsakomybės kompensacinės funkcijos pobūdį lemiantys teisingo atlyginimo, lygiateisiškumo, 

proporcingumo ir diskriminacijos draudimo principai nebepateisina riboto požiūrio neturtinės žalos 

atlyginimo srityje, todėl neturtinės žalos atlyginimo, kaip civilinių teisių gynimo būdo, vis platesnis 

taikymas įstatymų leidyba ir jurisprudencija vertintas kaip teisinės sistemos atsakas į padidėjusį poreikį 

kuo veiksmingiau apginti asmens individualius interesus, pripažįstant, kad neturtinės žalos atlyginimas 

yra būtinas, nes atlieka visuotinį asmens orumo pripažinimą (Cirtautienė, 2008, p.16). Tačiau, kalbant 

apie neturtinės žalos atlyginimo plėtimą, turime paminėti, kad plėtimas gali suponuoti sąlygas 

piktnaudžiauti teise. 

 T. Bagdanskis dėl žalos dydžio nustatymo teigia, kad labai svarbi yra dydžio įrodinėjimo specifika 

ta, kad kreditorius turi pagrįsti kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų, 

nes dėl savo specifinės prigimties konkrečiais įrodomaisiais duomenimis nuostolių konkretus dydis negali 

būti patvirtintas (Bagdanskis, 2008, p. 301). Nors bendrieji neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai 

yra įvardijami LR CK 6.250 str. 2 d., teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos 

pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai 

aplinkybes, taip pat  sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo kriterijus. Taip įtvirtinta civiliniame 

kodekse, tokia poziciją akcentuoja ir Lietuvos Respublikos konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. 

nutarime, konstatavęs, kad reikia nustatyti protingus bei pagrįstus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 

nustatyti įvertinus, atlygintinos žalos dydį. Tokie kriterijai gali būti įvairūs, juos galima suskirstyti pagal 

padarytos žalos pobūdį, ypatumas ar kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo nutarimas, bylos Nr. 23/04).  

Jurisprudencijoje pažymima, jog kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymų 

saugoma teisinė vertybė, neturtinė žala patiriama individualiai, todėl be CK 6.250str. 2d. išvardytų ir 

teismo konkrečiu atveju reikšmingomis pripažintų aplinkybių, kaip į vieną iš kriterijų neturtinės žalos 

atlyginimo dydžiui nustatyti teismas privalo atsižvelgti į pažeistos teisinės vertybės pobūdį, specifiką, kaip 

į objektyvų kriterijų siekiant užtikrinti nukentėjusiojo patirtą dvasinį bei fizinį skausmą kuo labiau 

kompensuojantį ir kartu lygiateisiškumo bei proporcingumo principus atitinkantį neturtinės žalos 

atlyginimą (Volodko, 2010, p.192). Magistro darbe M. Šiaudinytė pasisako, kad neturtinės žalos dydį 

tiesiogiai įtakoja pažeidimo sukeltos pasekmės, o šis teisinis kriterijus išskirtas ne tik aukščiau 

paminėtame CK 6.250 str. 2d. bet ir Europos deliktų teisės principuose, kurių 10:301 str. numatyta, kad 

neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam įvertinimui ypač svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi 

ir kokiu būdu jos buvo pažeistos (Šiaudinytė, 2009, p. 12). Todėl labai svarbu įvardinti dėl pažeidėjo 

kaltės sukeltas pasekmes. O dydis ir sunkumas vertinamas nurodant moralinių praradimų dydį bei svarbą 

tolesniam vystymuisi, darbo veiklai, ar asmeniniam, šeimyniniam gyvenimui (Principles of European 

Tort Law). Nes vis gausėjančios Lietuvos teismų praktikos neturtinės žalos atlyginimo bylose tendencijos 

parodo, kad kompensacijų už fizines ar dvasines kančias, kurias jaučia sužaloti, darbingumą praradę 

asmenys, sumos ryškiai skiriasi nuo atlygių tokių asmeninių neturtinių vertybių, kaip pavyzdžiui, garbė 

orumas, privatus gyvenimas, gerokai juos lenkdamos ir viršydamos (Volodko, 2010, p. 193). Tačiau 

teismų praktika pasisako apie sveikatą taip, kad asmens sveikata yra viena svarbiausių, labai greitai ir 

lengvai pažeidžiamų, dažnai neatkuriamų ar neįmanomų atkurti vertybių, todėl turi būti itin saugoma, 

labiausiai teisės ginama taip pat teismo sprendime turi būti išvardyti bei pasverti argumentai , dėl kurių 

žalos dydis gali būti nustatomas didesnis ir adekvačiai motyvai , dėl kurių žalos atlyginimo dydis gali būti 

mažesnis, o tai kaip tik ir priklauso nuo pažeistų vertybių, atsiradusių pasekmių bei kitų kriterijų. Tai 

akcentuojama LAT nutartyje dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių neturtinės žalos dydžio 

sužalojus sveikatą. (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-394/2006). Taip pat teismas pasisako, kad neturtinės 

žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama 

skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų 

spręsti dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas 

individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant 

tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtinusius teismo šiuo 

konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus, į kurių visumą įeina ir aplinkybės, dėl kurių 
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neturtinės žalos atlyginimo dydis gali būti nustatytas ir mažesnis už reikalaujamą (Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis, priimta 

civilinėje byloje D. M. , L. M. v. UAB „Ekstra žinios“, bylos Nr. 3K-3-26/2009). 

Volodko pabrėžia, kad neturtinė žala yra padaroma dėl sukeliamų išgyvenimų, tačiau paveikiant 

skirtingus gėrius, turinčius didesnę ar mažesnę vertę asmeniui, būtent todėl akivaizdu, kad išgyvenimai 

sukeliami dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, tai sveikatos ar gyvybės ir jie be abejonės būna ypač 

dideli. Tokią nuomonę taip pat palaiko teismų praktika, aukščiau paminėtoje byloje, išsako savo poziciją, 

kad vienas iš reikšmingų neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo ir teisingo atlyginimo veiksnių yra 

teisinis gėris į kurį kėsintasi ir dėl kurio pažeidimo padaryta prašoma atlyginti neturtinė žala. Gilinantis į 

tuos įvardytus „gėrius“ neturtinės žalos kompensavimo aspektu reikėtų turėti omenyje, jog sveikatos 

sutrikdymas gali palikti sunkius , skaudžius, tęstinius galbūt net nepašalinamus pėdsakus visam tolesniam 

asmens gyvenimui, kai nukentėjęs pasmerkiamas visą likusį gyvenimą kęsti fizinį skausmą, įgyventi 

dvasines kančias, taip pat Volodko teigimu taikytis kasdien su savo nepilnavertiškumu, fiziniu bei 

emociniu individualumu, kasdieniais ar periodiškai atsinaujinančiais nepatogumais, pagaliau, jausti 

nerimą bei netikrumo dėl ateities jausmą (Volodko, 2010, p.194). Pagaliau vienos ar kitos pažeistos 

vertybės vieta ir santykis su kitais „gėriais“ autorės nuomone galėtų būti nustatomi ir stebint „įprastą“ 

visuomenės reakciją į neteisėtus veiksmus, negatyvų visuomenės atsiliepimą apie juos, tokio negatyvumo 

laipsnį, taip pat tai, kaip savo pažeistą vertybę vertina pats nukentėjęs asmuo. Nes kaip žinia, žmonės yra 

individualūs ir kai kuriems žmonėms jų garbė, orumas, reputacija ar geras vardas yra net svarbiau už 

gyvybę. Tačiau nelabai galima toleruoti, kai pavyzdžiui yra sunkus sveikatos sužalojimas, o asmeniui 

priteisima suma yra labai menka, o tuo tarpu kelias valandas neteisėtai sulaikytam asmeniui, kai nėra 

patiriama jokių žymesnių sveikatos sutrikdymo padarinių, tačiau žala priteisiama ženkliai didesnė. Šioje 

vietoje kyla daugybė problemų bei nepasitenkinimų, nors teismai priimdami nutartis teigia, kad 

absoliučių asmens vertybių – asmens sveikatos ir gyvybės – gynimo atveju pabrėžiama, kad esminis 

neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo padariniai ir jų įtaka tolesniam 

nukentėjusiojo gyvenimui, dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai, sveikata yra viena iš svarbiausių neturtinių 

vertybių ir pakenkimas jai lemia didesnį priteistinos neturtinės žalos dydį. (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2012).  

Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausia užtikrinti tinkamą skirtingų interesų pusiausvyrą, nes 

beribė atlyginimo laisvė gali kelti grėsmę saugumui, tačiau tuo pačiu pernelyg griežtas teisinės apsaugos 

lygis, atlyginant žalą gali paralyžiuoti visuomenę. Nors apie visišką neturtinės žalos atlyginimą galime 

kalbėti tik reliatyviai, o pats žalos dydis dažniausiai nulemtas konkrečių aplinkybių, kurias įvertina 

teismai, nes pagal įstatymą nustatyti neturtinės žalos atlyginimo dydį, teisingą piniginę kompensaciją už 

nukentėjusio asmens patirtus neturtinius išgyvenimus, padarinius, vadovaujantis nurodytais kriterijais, yra 

tik teismo funkcija. O pagal paminėtus autorius,  požiūris į tai, koks neturtinės žalos atlyginimo dydis yra 

teisingas ir kaip jis turėtų būti skaičiuojamas, skiriasi, tačiau autoriai sutaria, kad neturtinės žalos 

prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apskaičiuoti, o ypač grąžinti asmenį į buvusią padėtį 

ar rasti tikslų piniginį tokios žalos ekvivalentą.  

 

Priežastinis ryšys tarp neturtinės žalos ir darbo santykių 

 
Darbas yra daugelio asmenų neatsiejama gyvenimo dalis. Darbas – ta vieta, kurioje save 

realizuojame, apsirūpiname finansiškai, tobulėjame ir visaip kitaip kuriame sau gerbūvį. Darbas susideda 

iš darbo sąlygų, socialinės aplinkos, socialinių garantijų, darbo užmokesčio, karjeros galimybių ir pan. 

Tačiau darbe labai svarbūs elementai yra pats darbas, uždarbis, paaukštinimas, tobulėjimas, santykiai tiek 

su kolegomis ir bendradarbiais ir aišku viršininkais. Tačiau visada susiduriame su problemomis, ne 

išimtis ir darbiniuose santykiuose, o tos problemos sukelia sunkius padarinius, kurie sunkiai paveikia 

žmogų, ko pasekoje iškyla poreikis atlyginti neturtinę žalą, nes, kaip anksčiau išsiaiškinome, moralinių 

dalykų, t. y. neturtinių, negalime atkurti, tačiau bent dalinai galime neturtine žala sušvelninti padarinius. 

Kaip teigia Tiažkijus, darbo teisės objektas yra visuomeniniai darbo santykiai. O patys darbo 

santykiai bendriausiu požiūriu yra įvairūs santykiai, atsirandantys darbo procese, ir su jais susiję 

santykiai, tai apsauginiai, atsirandantys įdarbinant ir kt. (Tiažkijus, 2005, p.41). Pagal LR DK neturtinės 

žalos atlyginimo atvejai nustatomi darbo santykiuose pagal DK 250 str. Autorius darbo santykius 

apibrėžia taip: tai santykiai, kurie atsiranda pagal darbo sutartį ir kurių vienas subjektas (darbuotojas) 

atlieka tam tikrą darbo funkciją laikydamasis nustatytų darbo normų ir vidaus darbo tvarkos, o kitas 

subjektas (darbdavys) suteikia jam darbą, sulygtą pagal darbo sutartį, garantuoja darbo sąlygas, 

numatytas darbo įstatymais ir šalių susitarimu,, bei moka darbo užmokestį pagal atliekamo darbo kiekį ir 
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kokybę (Tiažkijus, 2005, p.108). Iš čia jau galima įžvelgti problemas, su kuriomis susiduriama šiomis 

dienomis darbo santykiuose. Darbo santykiuose neturtinė žala, ypač darbuotojui, gali būti padaryta 

įvairiais darbdavio neteisėtais veiksmais, kurie darbo santykiuose autoriaus paminėti, tai kai darbuotojas 

neteisėtai atleidžiamas iš darbo, neteisėtai perkeliamas į kitą darbą, ar neteisingai priskiriama drausminė 

nuobauda, apie darbuotoją paskleidžiama informacija, kuri nėra susijusi su jo darbo savybėmis ir pan. 

Taigi, turime akivaizdų teisinį ginčą, kai viena teisinio santykio šalis kelia teisinius reikalavimus kitai 

šaliai. Kaip teigia S. Arlauskas, gyvenimo praktika rodo, jog dažniausiai panašius teisinių ginčų šalys 

neišsprendžia pačios, joms reikia trečiųjų asmenų pagalbos, nes sunku konfliktą vertinti objektyviai 

(nešališkai), nesutaria dėl jų santykių reglamentuojančių teisinių normų visumos ar pagaliau viena kuri 

šalis gali piktnaudžiauti savo pranašumais (Arlauskas, 2011, p. 308). Šiuo atveju savo pranašumais 

piktnaudžiauja vadinamoji stiprioji šalis – darbdavys. Kaip S. Arlauskas teigia, darbdavio ir darbuotojo 

socialinis santykis yra natūraliai nelygiavertis ne tik dėl santykio dalyvių kompetencijos skirtumų, bet ir 

dėl jų iš anksto determinuotos galios ar asmeninės valdžios pranašumų. Iš dalies nekontroliuojant ir aklai 

pasitikint sutartinių santykių privačiose struktūrose stichine plėtra, formaliai lygios sutarties dalyvių 

padėtys dėl objektyvaus darbdavio ir darbuotojo derybinių galių skirtumo realybėje gali virsti 

neteisingumą ženklinančiomis padėtimis, o privačių subjektų laisvo „ bendradarbiavimo“ santykis gali 

tapti stipresnės šalies „viešpatavimu“ silpnesnei šaliai (p. 261). Todėl darbo teisinių santykių subjektai, 

įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles 

ir veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (DK 35 str. 1 d.). Tačiau 

jeigu darbdavys savo teises įgyvendina nesilaikydamas šių įtvirtintų nuostatų arba be teisėto pagrindo 

atlieka veiksmus ir dėl to darbuotojui padaroma neturtinė žala: fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, 

nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, 

bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt., tai to pasekoje gali būti darbdavio prievolės atlyginti 

darbuotojui padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas. Tokią nuostatą yra konstatavęs Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija ( 2005 m. kovo 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-

3-164/2005). Darbdaviui nesilaikant įtvirtintų teisingų darbo santykių, iškyla materialinė atsakomybė 

atlyginti neturtinę žalą. Materialinę atsakomybę Nekrošius pagal darbo teisę įvardija kaip valstybinės 

prievartos, kuri taikoma už darbo teisės normų pažeidimą, rūšis. Ji laikytina apsauginio teisinio santykio 

forma, o jos tikslas, kaip minėta, - kad teisės pažeidėjas padengtų nukentėjusiai šaliai, šiuo atveju 

darbuotojui, padarytus nuostolius darbo teisės normų nustatytu dydžiu ir tvarka (Nekrošius, 2008, p. 

347). DK nustatomos materialinės atsakomybės sąlygos, pagrindiniai materialinės atsakomybės taikymo 

principai, numatomas visiškai naujas pažeistų teisių gynimo būdas – teisė reikalauti atlyginti neturtinę 

žalą, kylančią iš darbo teisinių santykių. Atlyginimas iš darbo teisinių santykių kylanti neturtinė žala yra 

visiškai naujas institutas Lietuvos teisėje. Kaip pasisako Bagdanskis darbo sutarties šalių pareiga atlyginti 

padarytą neturtinę žalą Lietuvos teisės moksle plačiau nėra analizuotina, o teismų praktika šioje srityje tik 

pradeda formuotis. Autoriaus teigimu, neturtinės žalos atlyginimas Lietuvoje neturi senų tradicijų, todėl 

neturtinės žalos, kylančios iš darbo teisinių santykių, atlyginimo analizė šiuo metu yra itin aktuali 

(Bagdanskis, 2008, p. 236). Pažvelgus į užsienio praktika dėl darbo sutarties šalių teisės reikalauti 

neturtinės žalos atlyginimo yra labai skirtinga. Tiek teisės doktrinoje tiek teismų praktikoje skiriasi 

kriterijai, kokiais atvejais gali būti reikalaujama neturtinės žalos atlyginimo. Pavyzdžiui, Mikelėnas 

sulygino JAV ir Anglijos teisinį reglamentavimą  šiuo klausimu. Teisė reikalauti atlyginti neturtinę žalą 

JAV, skirtingai nei Anglijoje, nenumatyta. JAV teismai vertina du dalykus – sutarties prigimtį (pavyzdžiui, 

medicinos paslaugų) ir pažeidimo pobūdį. Jeigu sutartis skirta ne asmeniui, o ekonominiams poreikiams 

tenkinti, neturtinė žala neturėtų būti atlyginama. O pavyzdžiui Prancūzijoje žala nėra skirstoma į turtinę 

ar neturtinę, o išieškant turtinę žalą teismas gali priteisti taip pat neturtinės žalos atlyginimą (Mikelėnas 

1995, p. 149,150). Dar labai įdomus faktas Anglijos teisėje: Anglijos teismai teisę reikalauti neturtinės 

žalos atlyginimo pripažįsta ne tik nukentėjusiajam darbuotojui, bet ir kitam darbuotojui, kuris patyrė 

išgyvenimų dėl jo kolegos sužalojimo. Pavyzdžiui, darbuotojui išgyvenimų gali kilti, kai jam matant 

sužalojamas kitas darbuotojas (Deakin S. Tort Law, p. 98).  

Atsižvelgiant į tai, kad darbas turi didelę socialinę reikšmę, kad darbo užmokestis darbuotojui 

paprastai yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis, o netinkamos, nesaugios darbo sąlygos, darbo netekimas 

paprastai susijęs su neigiamais išgyvenimais, turėtume manyti, kad darbo santykių pobūdis taip pat lemia 

būtinybę darbuotojui numatyti teisę reikalauti atlyginti neturtinę žalą. O Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 30 str. 2 d. įtvirtinta tokia nuostata, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos 

atlyginimą nustato įstatymas. Iš čia aiškiai matosi, kokia teisės akto forma turi būti reguliuojamas žalos 

atlyginimas. Bagdanskio pastebėjimu, nustatant teisinio reguliavimo būtent įstatymais formą siekiama 

sukurti teisines prielaidas asmens, kuris patyrė žalą, teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti 
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(Bagdanskis, 2008, p. 238). Darbo sutarties šalių pareiga atlyginti neturtinę žalą grindžiama didele 

teisinių darbo santykių visuomenine, socialine reikšme, siekiant nustatyti veiksmingus pažeistų teisių ar 

teisėtų interesų būdus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jeigu darbdavys, 

piktnaudžiaudamas savo teisėmis, sukelia darbuotojui neturtinę žalą, už ją turi atlyginti. Pavyzdžiui, LAT 

teisėjų kolegijos vertinimu, neteisėtas drausminės nuobaudos paskyrimas, neteisėtas prastovos 

paskelbimas ir su tuo susiję dalies darbo užmokesčio neišmokėjimas turi neigiamos įtakos nukentėjusiojo 

reputacijai, emocinei ir  dvasinei būklei, sukėlė jai nepatogumų, todėl yra pagrindas pripažinti, kad šiais 

veiksmais ieškovei padaryta neturtinė žala (LAT teisėjų kolegijos 2005 kovo 9 d. nutartis. Nr. 3K-3-

164/2005). Doc. Maculevičiaus nuomone, kad neturtinės žalos atlyginimo funkcija yra kompensacinė, t.y. 

kompensuoti nukentėjusiajam patirtus išgyvenimus, dvasines kančias, atlyginti už patirtą skriaudą, o ne 

nubausti žalą padariusį asmenį (Maculevičius 2004, p.359). Tačiau Bagdanskis šiek tiek kitaip mano apie 

neturtine žalą, jis teigia, kad neturtinės žalos atlyginimas, be kompensacinės funkcijos, atlieka ir kitas 

funkcijas. Bagdanskis kaip ir doc. Cirtautienė pabrėžia, kad neturtinės žalos ypatumas yra tas, kad ji 

negali būti tiksliai įvertinama pinigais, nes pažeidžiamos vertybės, kurias tiksliai įvertinti pinigais sunku 

arba neįmanoma. Be kompensacinio tikslo, prie neturtinės žalos atlyginimo tikslų priskirtume 

satisfakcijos suteikimą nukentėjusiajam ir prevenciją, t.y. kelio pažeidimams daryti užkirtimą ateityje 

(Bagdanskis, 2008, p.241).  

Apibendrinant, darbo santykius galėčiau įvardyti kaip tuos socialinius santykius, kuriuos turėtų itin 

globoti valstybė, nes šiandien asmens teisė į darbą yra tos gyvenimo sritys, nuo kurių priklauso tiek 

socialinė, tiek materialinė, tiek psichologinė asmens gerovė, asmens socialinis vertinimas.  

 

Neturtinės žalos susijusios su darbo santykiais  atlyginimo praktinės problemos 
 

Neturtinė žala darbuotojo atleidimo iš darbo atveju. Teismuose itin dažnai sprendžiami su 

darbuotojų atleidimu susiję ginčai, tampa aktualiu klausimu, ar teismui pripažinus, kad atleidimas buvo 

neteisėtas, galima prisiteisti neturtinę žalą. Pagal kasacinio teismo formuojama praktiką neteisėto 

atleidimo iš darbo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir darbuotojo 

atleidimo pagrindas yra tokie, kad pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių 

gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas, atleidimo iš darbo pripažinimas neteisėtu 

ar grąžinamas į darbą, darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama. Todėl teisingo 

neturtinės žalos atlyginimo koncepcija reikalauja užtikrinti ne tik teisingą nukentėjusio darbo santykiuose 

darbuotojo ir žalą padariusio asmens skirtingų interesų pusiausvyrą ir proporcingumo principo 

laikymąsi, bet ir būtinumą kuo labiau individualizuoti  neturtinės žalos atlyginimo nustatymo procesą, nes 

kiekvieno asmens teisių pažeidimas turi skirtingą poveikį neturtinės žalos atlyginimo dydžiui (LAT 

nutartis byloje Nr. 3K – 3 – 10/2006). Suprantama, kad neteisėtai atleidus darbuotojas galėjo patirti 

dvasinių išgyvenimų. Bagdanskis teigia, kad prie šių išgyvenimų gali prisidėti tai, kad apie atleidimą 

buvo paskleista viešai, o kiekvienu atveju reikia įvertinti, ar neteisėtas atleidimas buvo atliktas 

žeminančia forma, ar informacija apie tai buvo viešai ir svarbu kokio turinio paskleista. Tačiau reikia 

pabrėžti, kad pats atleidimas nėra pagrindas reikalauti neturtinės žalos atlyginimo (Bagdanskis ir kt., 

2008, p. 253), nes, kaip žinia, galbūt darbuotojas atleidžiamas padarius drausmės pažeidimą (ir tada gali 

būti skiriama  griežčiausia  drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo). Nors darbo teisė užtikrina 

daugybę saugiklių, susijusių su darbo sutarties nutraukimu, kurių ypač gausu nutraukiant darbo darbo 

sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, tačiau vis tiek kyla problemų dėl neteisėtų 

darbdavio veiksmų atleidimo atveju.  

  Vienoje iš analizuojamų bylų ieškovas E. D. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti  jam 

paskirtą drausminę nuobaudą – pastabą; panaikinti  jam paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą; 

pripažinti atleidimą iš užimamų pareigų pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 punktą, 237 str. 1 d. 3 punktą, taip 

pat priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo 

įsiteisėjimo dienos; priteisti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę kompensaciją panaikinti 

įsakymą Nr. 2.5-232, kuriuo jis be raštiško sutikimo, nesant objektyvių priežasčių, buvo pasiųstas į 

prastovas bei priteisti atlyginimo skirtumą, priteisti kompensaciją iš atsakovo už nepanaudotas atostogas 

skirtumą; priteisti 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio neturtinės žalos kompensaciją – 

31371,48 LT. Drausminės nuobaudos, tame tarpe ir atleidimas iš darbo, skirtos pažeidžiant drausminių 

nuobaudų skyrimo tvarką bei taisykles, nesant tam faktinių pagrindų, Neteisėtai panaikinta komercijos 

direktoriaus pareigybė, sukuriant naują tiekėjo pareigybę, kurios funkcijos iš esmės tos pačios, kaip ir 

komercijos direktoriaus, bei gamybos skyriaus vadovo etatą. Apie tai jis sužinojo grįžęs į darbą  po ligos 
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ir buvo pasiųstas be sutikimo į prastovas. E. D. dėl neteisėtų drausminių nuobaudų ir atleidimo iš darbo 

patyrė pažeminimą, dvasinių išgyvenimų, neturtinę žalą.  

Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai bei išvados: Viena svarbiausių vietų 

dėl neturtinės žalos priteisimo, ieškovo teigimu teismas nepagrįstai nepriteisė atlyginimo, nors pirmosios 

instancijos teismas įvertinęs teigė, kad vien atsižvelgiant į ieškovo įmonėje išdirbtą laiką, prašomas 

priteisti neturtinės žalos dydis yra nepagrįstai didelis, kas akivaizdžiai rodo ieškovo nesąžiningumą ir 

norą pasipelnyti buvusio darbdavio sąskaita. Tačiau teisėjų kolegija visiškai nesutinka su šiais 

argumentais. O svarstant neturtinės žalos pagrįstumo klausimą yra nepagrįstai atsižvelgiama į tai, kad 

ieškovas sirgo 144 dienas, darbdavys turėjo teisę jį atleisti pagal LR DK 133 str. 2 d. Teisėjų kolegija šiuo 

atveju tik iš dalies sutinka, kad bylos nagrinėjimas užsitęsė dėl ieškovo veiksmų, dėl ieškinio tikslinimo ir 

dėl pasirūpinimo tinkama teisine pagalba. Vertintina, teisėju kolegijos  kad šios aplinkybės iš dalies 

įtakojo ilgesnį procesą, tačiau vertinti, kad ieškovo elgesys sukėlė neigiamas pasekmes finansiškai 

atsakovui, nėra visiško teisinio pagrindo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, kurioje 

išaiškinta, kad jei darbdavys savo teises įgyvendina nesilaikydamas įstatymo nuostatų, be teisėto pagrindo 

atlieka veiksmus ir dėl to darbuotojui padaroma neturtinė žala, tai gali būti darbdavio prievolės atlyginti 

darbuotojui padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas (LR DK 1 str. 1 d., 248 str. 4 p., 250 str., CK 

1.1. str. 3 d., 6.250 str.). Tuo klausimu kasacinis teismas yra išsiaiškinęs, kad darbo santykiuose neturtinė 

žala darbuotojui gali būti padaryta įvairiais darbdavio neteisėtais veiksmais, pvz., kai darbuotojas 

neteisėtai atleidžiamas iš darbo, neteisėtai perkeliamas į kitą darbą, jam neteisingai paskirta drausminė 

nuobauda, paskleista informacija apie darbuotoją, nesusijusi su jo darbo savybėmis, ir kt., tai gali būti 

asmens fizinis skausmas, tiek dvasiniai išgyvenimai (tiek lydintys fizinį skausmą, tiek savarankiški), 

nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, 

bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt., teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str. 1 d.). Taip pat 

neturtinei žalai atlyginti už neturtinių vertybių pažeidimą labai svarbu, kad būtų visos civilinės 

atsakomybės sąlygos, tai neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala. O teisės pažeidimo 

pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o pats teisės 

pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas. Neturtinė žala priteisiama tuo 

atveju , kai nustatoma, jog teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti. Tokiu atveju 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl LR DK 250 str. aiškinimo ir taikymo, yra išaiškinęs, 

kad neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir 

darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis 

darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), 

pripažinimas atleidimo iš darbo neteisėtu ar grąžinamas į darbą, darbuotojui padaryta skriauda nėra 

teisingai atlyginama (LAT 2012 m. gegužės 11 d. nutartis, Nr. 3K-3-213/2012). Teisėjų kolegijos 

vertinimu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, yra pagrindo spręsti, kad ieškovo 

reikalavimas priteisti neturtinę žalą yra pagrįstas. O atsižvelgus į ieškovo atleidimo iš darbo pagrindą bei 

įvertinus jo darbo patirtį, manoma, kad po atleidimo iš darbo tokiu pagrindu sumažėjo asmens reputacija, 

ieškovas patyrė nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, prarado pajamas, pragyvenimo šaltinį. Ieškovas 

patyrė dvasinių išgyvenimų ne tik dėl atleidimo iš darbo pagrindo, bet ir atsižvelgiant į jo amžių, kuriuo 

manytina, kad pergyveno, jaudinosi dėl to, kad jam gali būti apsunkinta galimybė įsidarbinti, užsitikrinti 

pragyvenimo šaltinį. Atsižvelgus į ieškovo atleidimo iš darbo pagrindą, bei nustatytas aplinkybes, teisėjų 

kolegija sprendžia, kad yra pagrindas ieškovui priteisti neturtinę žalos atlyginimą, nes teisės pažeidimo 

pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti.  

Kita aktuali byla, nagrinėjant problemas dėl neturtinės žalos yra civilinėje byloje dėl neteisėto 

atleidimo iš darbo, išmokų, susijusių su darbo santykiais, ir neturtinės žalos priteisimo. Ginčo esmė: 

ieškovas dirbo prekybos skyriaus vadybininko pareigose UAB „Prekybos marketingo paslaugos“, paskui 

buvo perkeltas į prekybos vadovo pareigas. Darbdavys darė jam psichologinį spaudimą ieškovui išeiti iš 

darbo. Pranešimu atsakovas darbuotoją informavo apie darbo drausmės pažeidimą,  kad šis tariamai 

pažeidė darbo drausmę ir aplaidžiai vykdė vadovo nurodymus bei šiurkščiai pažeidė darbo reikalavimus, 

tačiau nenurodė, kokiais veiksmais ieškovas pažeidė darbo reikalavimus.  Dėl darbo drausmės nuobaudos 

paskyrimo kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, tačiau darbdavys darbo ginčų komisijos nesudarė, o panaikinti 

drausminę nuobaudą pateikus ieškovo prašymą yra atmestintas. Atsakovas nurodė, kad jam buvo žodžiu 

pasiūlyta iš darbo išeiti savo noru, tačiau ieškovas atsisakė. Po šio įvykio darbo sąlygos buvo ženkliai 

pablogintos, buvo tyčia menkinamas kolegų akivaizdoje, viešai duodami nurodymai dėl užduočių 

atlikimo, akivaizdžiai rodant priešiškumą kitų darbuotojų akivaizdoje, darbdavys sudarinėjo komisiją iš 

darbuotojų būtent ieškovo atliktam darbui vertinti. O kadangi ieškovas tinkamai vykdė darbines funkcijas, 

tai atsakovas neturėjo jokio pagrindo drausminei atsakomybei taikyti. Prie to paties dėl šeimyninių 
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priežasčių ieškovas kreipėsi į regiono vadovą prašydamas išleisti kelioms valandoms iš darbo, kad galėtų 

nuvežti savo sutuoktinę į gydimo įstaigą esant nėštumo komplikacijoms, tačiau sutikimo negavo. Tuomet 

prašė darbdavio suteikti jam kasmetines atostogas dėl tų pačių šeimyninių priežasčių, tačiau darbdavys 

nesutiko perkelti atostogų pagal grafiką. Ieškovas pateikė prašymą išleisti nemokamų atostogų ir 2 dienas 

neatvyko į darbą. Grįžus buvo paprašytas pasiaiškinti dėl neatvykimo į darbą paminėtomis dienomis. 

Nepaisant nurodytų priežasčių jis buvo atleistas iš darbo pagal DK 235 str. 2 d. 9 p. pagrindu.  

Apeliacinis teismas dėl neturtinės žalos atlyginimo pasisakė, kad DK 250 str. nustato, kad darbo 

sutarties šalys privalo viena kitai atlyginti padarytą neturtinę žalą. Jos dydis kiekvienu atveju nustatomas 

teismo, vadovaujantis CK. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią 

žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės 

bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. 

Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad  neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymą lemia šios žalos 

prigimtis ir objektas. Neturtinė žala atlyginama pažeidus vertybes ir pasireiškia neturtinio pobūdžio 

praradimais, kurie negali būti tiksliai apskaičiuojami piniginiu ekvivalentu. Priteisiant neturtinės žalos 

atlyginimą vadovaujamasi teisingo žalos atlyginimo koncepcija, besiremiančia įstatymo ar teismų 

praktikos suformuotais vertinamaisiais subjektyviaisiais ir objektyviaisiais kriterijais, leidžiančiais kuo 

teisingiau nustatyti ir atlyginti asmeniui padarytą žalą, atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą ir lemiančiais 

pareigą įvertinti konkrečios situacijos aplinkybes. Ieškovo prašomas priteisti neturtinės žalos dydis yra tik 

vienas kriterijų, į kuriuos teismas atsižvelgia. Nukentėjusiojo prašomas priteisti neturtinės žalos dydis 

negali būti vertinamas kaip nustatytas, nes jo nustatymas yra priskirtas teisingumą vykdančiam subjektui 

– teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. 

balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Z. ir kt. v. VšĮ Marijampolės ligoninė, bylos Nr. 3K-

7-255/2005; 2013 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. V. ir kt. v. L. P. ir kt., bylos Nr. 3K-

3-81/2013; kt.).  

Taip pat kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas 

dėl neturtinės žalos atlyginimo yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad dėl 

neteisėto darbo sutarties nutraukimo ir darbdavio taikyto psichologinio smurto ieškovas patyrė dvasinius 

išgyvenimus, pažeminimą, bendravimo galimybių sumažėjimą. Šias išvadas teismas pagrindė 

konkrečiomis byloje nustatytomis aplinkybėmis, t.y. kad ieškovas įmonėje dirbo daugiau kaip tris metus, 

jo darbas buvo vertinamas gerai, ieškovui per 4 mėnesius neteisėtai buvo paskirtos net trys drausminės 

nuobaudos, darbdavio neteisėti veiksmai truko ilgą laiką ir buvo sistemingi, ieškovo atžvilgiu buvo 

naudojamas intensyvus psichologinis smurtas, jis buvo viešai žeminamas, filmuojamas, dėl darbe patirto 

streso ieškovui buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, jis buvo laikinai nedarbingas daugiau kaip 

mėnesį, bylai aktualiu laikotarpiu galimai dėl patiriamo nuolatinio streso ieškovui paūmėjo plokštelinė 

psoriazė. Dėl konkretaus dydžio priteisiant neturtinę žalą buvo priešpriešų, nes Atsižvelgdamas, į bylos 

aplinkybes, išskiriančias nagrinėjamą situaciją iš kitų teismų praktikoje neturtinės žalos priteisimo atvejų, 

priteistinos neturtinės žalos dydį teismas nustatė pagal darbuotojo K. V. 6 mėnesių vidutinį darbo 

užmokestį ir priteisė jam 13487,04 Lt. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo nustatytas 

neturtinės žalos atlyginimas visiškai atitinka bylos aplinkybes, proporcingumo, sąžiningumo, teisingumo 

ir protingumo reikalavimų. Aukščiau aptartas nesąžiningas darbdavio elgesys atleidžiant ieškovą iš darbo 

neturi analogų teismų praktikoje, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo viršyti teismų 

praktikoje nustatytus neturtinės žalos atlyginimo dydžius ir priteisti ieškovui didesnį neturtinės žalos 

atlyginimą. Teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku 

ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis 

įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Ieškovui per 4 mėnesius neteisėtai paskirtos trys drausminės nuobaudos 

patvirtina aplinkybę, kad ieškovui ilgą laiką ir sistemingai buvo daromas didžiulis psichologinis 

spaudimas. Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo veiksmų patyrė nuolatinę didelę įtampą ir stresą. 

Atsakovas byloje neginčijo, kad ieškovui kvietė greitąją pagalbą, kad ieškovas ilgą laiką buvo 

nedarbingas, o išrašas iš medicininių dokumentų patvirtina ieškovo ligos paūmėjimą bylai aktualiu 

laikotarpiu (T. 2, b. l. 1). Paminėtų aplinkybių visuma akivaizdžiai parodo, kad atsakovo neteisėtais 

veiksmais sukeltas stresas turėjo neigiamos įtakos ieškovo sveikatai, todėl apelianto aiškinimai, kad šios 

aplinkybės neįrodytos yra visiškai nepagrįsti.  

Kita aktuali byla, dėl nelaimingo atsitikimo darbe padarytos žalos atlyginimo. Ginčo esmė: 

Ieškovas reikalavo priteisti neturtinę žalą, dėl nelaimingo atsitikimo darbe padarytos žalos atlyginimo. 

Darbo metu įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu ieškovas patyrė sunkius sužalojimus – 

diagnozuotas galvos smegenų sumušimas, kaukolės lūžimai, nugaros sumušimai. Darbo metu, 

autotransportui atvežus, kitas statybines medžiagas, kranininkas I. L. jas krovė pakeitęs krano padėtį. Ir 
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dėl neapdairumo ir nesamos kvalifikacijos šiam darbui, buvo sužalotas S.V. Nelaimingo atsitikimo 

pagrindinė priežastis pripažinta netinkamas krano eksplotavimas ir darbo organizavimas. O dėl to 

ieškovas neteko 65 procentų darbingumo, dirbti gali tik labai ribotomis darbo sąlygomis. S.V. ilgą laiką 

buvo medikų priežiūroje, patyrė didelius fizinius skausmus, iškentė daug operacijų. Viso to pasekmė 

dabar silpnai mato, skundžiasi galvos skausmais, sunkiu kvėpavimu.  

Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtame nelaimingo atsitikimo darbe akte konstatuoti darbo saugos 

pažeidimai, kuriuos padarė „Avona“ darbuotojai. Teismas pasisako, kad taikant samdančio darbuotojus 

asmens civilinę atsakomybę už darbuotojo veiksmais padarytą žalą be bendrųjų civilinės atsakomybės 

sąlygų (neteisėtų veiksmų, kaltės, žalos bei priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos) reikia 

nustatyti ir papildomas sąlygas: turi egzistuoti darbdavio ir darbuotojo darbo ir civilinė sutartis, kurios 

pagrindu veikiama atitinkamo asmens nurodymu ir jam kontroliuojant, taip pat žala turi būti padaryta 

einant darbo pareigas (CK 6.264 str. 1.2. d.). Pagal bylos duomenis matyti, kad atsakovas įsipareigojo 

atsakingu už krano darbą skirti atestatą turinti darbų vadovą. Jis buvo paskirtas ir atsakingas už 

darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje, už saugų darbą kranais ir keliamaisiais įrenginiais viešuose 

vadovaujamuose objektuose. Dėl prasto organizavimo, dėl kurio įvyko nelaimingas atsitikimas atsakovui 

taikytina administracinė atsakomybė, Teismo nustatyta, kad žala kilo dėl atsakovo UAB „Avona“ ir UAB 

„Nikvita“ kaltės ir taikytina solidari atsakomybė. Teisėjų kolegija pasisako, kad nagrinėjamu atveju 

neturtiniai apdraustojo UAB „Avona“ interesai nėra draudimo sutarties objektas, todėl nėra pagrindo 

priteisti ieškovui iš draudimo kompanijos neturtinės žalos atlyginimo. Iš UAB „Avona“ ir UAB „DK 

PZU Lietuva“ draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo liudijimo matyti, kad buvo nustatytas 24 h 

per parą draudimo apsaugos galiojimas; apdraudžiamos rizikos (invalidumas – 30 000 Lt traumos – 10 

000 Lt). Šio draudimo liudijimo sudėtinė dalis yra draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės. Jų 1.14, 

8.1 punktai numatė, kad draudimo objektas – turtinis interesas, susijęs su apdraustojo mirtimi arba kūno 

sužalojimu (trauma), dėl nelaimingo atsitikimo. Nuostolių draudimo sutartimi draudžiamas turtinis 

interesas, kuris gali būti objektyviai įvertintas pinigais ir vadinamas draudimo interesu. Tokia sutartimi 

apdrausti turtiniai interesai ir pagal kompensacijos principą lemia maksimalų draudimo išmokos dydį. 

Sumų draudimo atveju egzistuoja turtinis interesas, nevertinamas pinigais, todėl įvykius draudžiamajam 

įvykiui patirti nuostoliai nevertinami, o išmokama draudimo išmoka, kuri yra lygi draudimo sumai arba 

jos daliai. Kaip matoma iš nurodyto draudimo liudijimo, nagrinėjimu atveju buvo apdrausti tik turtiniai 

interesai, susiję su invalidumu, traumomis, kurie yra draudimo objektas. Todėl draudikui atlyginti 

konkrečiu atveju UAB „DK PZU Lietuva“ prievolė atlyginti neturtinę žalą kiltų tik tada, jei tokia prievolė 

būtų nustatyta draudimo sutartimi. Šiuo atveju neturtiniai interesai nebuvo apdrausti. UAB „PZU 

Lietuva“ aptariamą nelaimingą įvykį buvo pripažinusi draudiminiu bei nutarusi išmokėti tam tikrą 

draudimo išmoką, kuri pagal sudarytą draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį, sietina būtent su 

turtinio intereso, susijusio su apdraustojo kūno sužalojimu (trauma), dėl nelaimingo atsitikimo apsauga. 

Dėl pačios neturtinės žalos priteisimo, kai draudikas šiuo atveju nėra atsakingas už neturtinės žalos 

atlyginimą, teisinės reikšmės ginčui, dėl neturtinės žalos priteisimo neturi tai, kad draudimo taisyklių 8.1. 

punktas nėra sąlyga , kuri panaikintų draudimo bendrovės prievolę  išmokėti likusią 11 600 Lt sumą. 

Tačiau dėl draudimo dengimo, tai visa tai sureguliuota draudimo sutartimi, apibrėžiant draudimo objektą 

ir sudaryta draudimo sutartis, kuri turi įstatymo galią ir privalu jos laikytis. Ieškovo reikalavimas priteisti 

neturtinę žalą iš atsakovų DK 250 str. numatyta, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai 

padarytą neturtinę žalą. Ši norma yra blanketinė, nes nukreipia į CK, kurio 6.250 str. 2 d. nustatyta, kad 

neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikalstamų veiksmų, asmens sveikatai. 

Neturtinės žalos dydis nustatomas vadovaujantis CK 6.250 str. 2 d. įtvirtintais bendraisiais neturtinės 

žalos dydžio nustatymo kriterijais. Šioje dalyje reglamentuota, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos 

dydį, turi atsižvelgti į jo padarinius, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės 

žalos dydį bei kitas turinčias reikšmingas bylos aplinkybes, aišku vadovaujantis protingumo, 

sąžiningumo, teisingumo principais. Normoje nėra pateiktas išsamus neturtinės žalos dydžio kriterijų 

sąrašas, nes priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismas gali pripažinti ir kitus neturtinės žalos atlyginimo 

dydžio nustatymo kriterijus. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą priteisia 70 000 Lt sumą. Priteisiant 

tokį neturtinės žalos dydį buvo įvertinta tai, kad pažeista ieškovo sveikata, kaip viena iš svarbiausių 

vertybių, kad ieškovui nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymo mastas, kad konstatuotas nedarbingumo 

laipsnis yra 60 procentų, įvertintas patirto fizinio skausmo mastas ir pasekmės, taikyti teisingumo, 

protingumo ir sąžiningumo kriterijai. Dėl pačio nelaimingo įvykio teismas pasisako, taip kad nelaimingo 

atsitikimo darbe akte nurodyta, kad ieškovo sveikatos būklė atitiko įvykio metu atliekamą darbą. O 

kadangi nelaimingo atsitikimo priežastimi buvo netinkamas krano eksplotavimas ir darbo organizavimas 

ir nėra nustatyta, jog dėl įvykio kaltas ir pats nukentėjusysis, įrašai apie jo sveikatos būklę nesudaro 
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pagrindo mažinti pirmosios instancijos teismo nustatyto protingo neturtinės žalos dydžio. Teismų 

praktikoje pabrėžiama, kad turi būti įvertinta visuma kriterijų, turinčių įtakos neturtinei žalai nustatyti ir 

neturi būti sureikšminamas nė vienas kriterijus atskirai. Bet teismo kolegija pažymi, kad tam tikrais 

atvejais vieni kriterijai laikomi turinčiais didesnę reikšmę nei kiti ir tai priklauso nuo ginamų vertybių 

specifikos. Absoliučių asmens vertybių – asmens sveikatos ir gyvybės – gynimo atveju yra pabrėžiama, 

kad esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo padariniai ir jų įtaka 

tolesniam nukentėjusiojo gyvenimui, dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai ( LAT 2012 m. balandžio 30 d. 

nutartis, c.b. Nr. 3K-3-202/2012). Šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju , S. V. patirti sužalojimai vertinami 

sunkiu sveikatos sutrikdymu, dėl pamato kaulų lūžio, o jam iki 2011 m. vasario d. nustatytas 40 procentų 

darbingumas. Jo patirtų sužalojimų pobūdis labai sunkus, dėl jų asmuo neteko 60 procentų darbingumo, 

nebegali dirbti norimo darbo, priverstas riboti savo fizinį krūvį, patyrė labai stiprę emocinę depresiją ir 

dvasinį sukrėtimą ir iš esmės yra apribotos jo galimybės įsidarbinti. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, dėl 

apelianto nurodytų aplinkybių, kad ieškovo patirti sužalojimai neatėmė galimybės jam laisvai judėti ir 

gyventi visavertį gyvenimą, kad jam skiriama tik terminuota neįgalumo grupė, kad ieškovas nevartoja 

specialių medikamentų, išskyrus vitaminus, maisto papildus, kad jam nereikalinga būtinoji slauga, jis 

neturi specialiųjų poreikių, dėl ko galėtų baimintis dėl savo ir šeimos ateities ir pan. Tai visiškai nesudaro 

pagrindo mažinti pirmosios instancijos teismo nustatytą neturtinės žalos dydį. Pažymėta, kad S.V. 

sužalota galva, sutriko regėjimas, o įvykio pasekmės atsilieps visam laikui. Nors apelianto nurodytos apie 

susirūpinimą savo darbuotoju atitinka rūpestingo darbdavio elgesio kriterijų, tačiau tai taip pat nesudaro 

pagrindo mažinti pirmosios instancijos teismo nustatytą protingą neturtinės žalos dydį. Teisėjų kolegija 

atkreipia dėmesį ir į tai, kad neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma, o teismo nustatoma 

pinigine satisfakcija siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį 

skausmą ir kitus neigiamus išgyvenimus.  

Apibendrinimui praktinės dalies, prie viso to turime paminėti, kad svarbu vadovautis bendru darbo 

teisės principu, kuris yra įvardytas Darbo kodekso 35 str., kuris numato, jog darbo subjektai turi veikti 

sąžiningai, laikantis protingumo ir teisingumo principo. O neturtinę žalą siejant su darbo santykiais reikia 

pabrėžti, jog darbdavys negali piktnaudžiauti savo teise. Tačiau iš pateiktų bylu matoma, kad darbdaviai 

piktnaudžiauja savo teisėmis ir nepagrįstai taiko drausmines nuobaudas, atleidimą iš darbo, diskriminuoja 

darbuotoją, kad būtų atsikratoma nepageidaujamo darbuotojo, pažeidžia įstatymus, o visa tai kelia 

psichines traumas, depresiją, dvasinius išgyvenimus, ir dėl tokių priežasčių darbuotojai kreipiasi į teismą 

dėl neturtinės žalos priteisimo, ir nepakanka įrodyti nukentėjusiajam pažeidimo faktų, o reikia įrodyti, 

kaip stipriai ir negrįžtamai buvo padaryta žala. Teismas vertina atleidimo pagrindą ar nuobaudų skyrimo 

teisėtumą bei kitus įvardintus veiksnius, tačiau dar sprendžia ar ieškovui yra pagrindas priteisti neturtinę 

žalą, nes teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti. O toks atvejis, kai atleidimo 

aplinkybės ir darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes 

kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tai yra turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), 

pripažinimas iš darbo atleidimas neteisėtu ir grąžinimas į darbą, visiškai nepateisina neturtinės žalos 

atlyginimo ir darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama. Žalos atlyginimo dydį sąlygoja 

tokie veiksniai, kaip neturtinės žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, padarytos turtinės žalos 

dydis, bei kitas aplinkybes turinčias reikšmės konkrečiai bylai ir aišku sąžiningumo, protingumo ir 

teisingumo principams. Konstitucinis Teismas yra išskyręs bendruosius ir individualiuosius neturtinės 

žalos kompensacijos dydžio nustatymo kriterijus. Bendrieji kriterijai, tai tie, kurie taikyti visoms 

deliktinėms situacijoms ir visoms byloms dėl neturtinės žalos atlyginimo kategorijoms, kurios tiesiogiai 

atsispindi CK ir iš jo išplaukia. O individualieji kriterijai būdingi tam tikroms bylų kategorijoms, nes 

geriausiai informuoja apie patirtą emocinį sukrėtimą, nepatogumo pobūdį, skausmo lygį konkrečioje 

situacijoje ir dažniausiai vystomi teismų praktikos (Konstitucinio Teismo 2006 rugpjūčio 19 d. nutarimas, 

Nr. 90-3529). Taip pat Jurisprudencijoje pažymima, kad kiekvienu skirtingu atveju pažeidžiama skirtinga 

teisinė vertybė, kuri yra įstatymo saugoma, o neturtine žala patiriama individualiai, todėl be CK 6.250 str. 

2d. išvardytų ir teismo konkrečiu atveju reikšmingomis pripažintų aplinkybių, kaip į vieną iš kriterijų 

neturtinės žalos atlyginimo dydžiui nustatyti teismas privalo atsižvelgti į pažeistos vertybės pobūdį, 

specifiką, kaip į objektyvų kriterijų siekiant užtikrinti  nukentėjusiojo patirtą dvasinį bei fizinį skausmą 

kuo labiau kompensuojantį ir teisingumo principus atitinkantį neturtinės žalos atlyginimą ( LAT 2009 m. 

spalio 13 d. nutartis c.b. Nr. 3K – 3 – 416/2009). 

 Taip pat šabloniškai įvardijami žmonių patirti išgyvenimai ir gana siaurai analizuojami ir 

išaiškinami teismo. Labiau gilinamasi į pačius atleidimo faktus, nuobaudų skyrimo priežastis, darbo 

funkcijų atlikimus, į draudimo sutarties funkcijas ir kitus aspektus, o ne į pačius šių įvykių padarinius bei 

vidinius išgyvenimus. Aišku problema susiduriant su žmogaus išgyvenimais, nes čia neužtenka faktų 
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reikia ir juos įvardinti taip, kad teismas suvoktų vidinių išgyvenimų neatlygintinumą, tačiau kiekvienas 

žmogus yra individualus ir ne kiekvienam įmanoma išreikšti savo emocinius išgyvenimus, praradimus. Ir 

čia didelė problema, nes pagal žmogaus įrodinėjimą teismas vertiną neturtinės žalos pagrindą ir 

atlyginimo dydį. Nors yra įvardijami ir objektyvūs kriterijai tokie kaip nukentėjusiojo amžius, 

negalėjimas užsiimti mėgiama veikla, socialinių ryšių praradimą, įsidarbinimo galimybių sumažėjimas, 

finansinis pablogėjimas ir kiti panašūs kriterijai.  

 

Išvados 

 
1. Neturtinė žala turi sukelti tęstinius, ilgalaikius išgyvenimus bei emocijas, o įtakojantys veiksniai turi 

būti intensyvūs, ne mažareikšmiai ar smulkmeniški. Taip pat neturtinei žalai atsirasti būtinos 

sąlygos, tai yra šalys turi būti susijusios darbo santykiais ir neturtinė žala turi atsirasti vykdant darbo 

funkcijas. Nesant šioms sąlygoms neturtinės žalos atlyginimas negalimas.  

2. Dėl darbdavio ir darbuotojo socialinis santykis yra natūraliai nelygiavertis ne tik dėl santykio 

dalyvių kompetencijos skirtumų, bet ir dėl jų iš anksto determinuotos galios ar asmeninės valdžios 

pranašumų. Nekontroliuojant bei aklai pasitikint sutartiniais santykiais privačiuose sektoriuose, 

formaliai lygios sutarties dalyvių padėtys, dėl objektyvių derybinių galių skirtumo gali virsti 

neteisingumu, o privačių subjektų santykis gali virsti stipresnės šalies „viešpataujančiu“ silpnesnės 

šalies atžvilgiu.  

3. Materialinei atsakomybei, įskaitant atsakomybę už neturtinės žalos padarymą, atsirasti būtinos 

sąlygos – tai neteisėta veika, žala, priežastinis ryšys tarp darbo santykių ir neturtinės žalos 

atsiradimo, kaltė. Atsiradę neigiami nematerialūs padariniai, neturtinė žala turi būti įrodoma ir ši 

įrodinėjimo pareiga tenka pačiam darbuotojui.  

 

Rekomendacijos 

 
Pirmosios instancijos teismai dažnai nedetalizuoja neturtinės žalos dydžio pagrindžiančių kriterijų, 

nepateikiamas išsamesnis vertinimas. Dažniausiai remiasi tik kasacinio teismo pavyzdžiais, todėl 

teismams  rekomenduotina savarankiškai ir kiekvienoje byloje,vertinti nukentėjusio asmens patirtą žalą 

bei jos dydį. Vertinant neturtinės žalos atlyginimo aspektus reikėtų  atsižvelgti į tarptautinius 

dokumentus, Europos šalių teismų praktiką, Europos bendrijos nuostatus, įvertinant valstybės ekonominio 

išsivystymo lygį.  
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Summary. This work of this object is non-material damage arising from labor relations the salary 

problems, purpose is to reveal the non-pecuniary damage arising from an employment relationship remuneration 

problems. They identify, analyze practically, what about the current situation says a various authors. Also, in the 

work revealed the concept of non-pecuniary damage, analyzing the relationship between non-pecuniary damage and 

a labor relations, analysing case law related with non-pecuniary damage arising from an employment relationship 

salary problems. 
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SOCIALINIŲ IR KITŲ GARANTIJŲ TAIKYMAS VALSTYBĖS 

TARNYBOJE 
 

Rasa Gailiūtė 

Mokslinis vadovas lekt. Virgilijus Januška 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje nagrinėjamas socialinių ir kitų garantijų taikymas valstybės tarnyboje. Karjeros 

valstybės tarnautojų garantijų aspektu įvertintas valstybės tarnautojų teisinis statusas, išryškinti valstybės tarnybos 

turinio elementai, identifikuoti karjeros valstybės tarnautojų skiriamieji požymiai ir kt. Išnagrinėtas karjeros 

valstybės tarnautojų socialinių ir kitų garantijų teisinis reglamentavimas, įvardintos esminės problemos bei galimos 

tobulinimo kryptis 

Pagrindinės sąvokos: socialinės garantijos, valstybės tarnyba.  

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas. Aktualumą pagrindžia siekis išnagrinėti karjeros valstybės tarnautojų 

socialines ir kitas garantijas reglamentavimo aspektu, išryškinant reglamentavimo probleminius aspektus, 

taip pat apžvelgiant Vyriausiojo administracinio teismo praktiką aiškinant karjeros valstybės tarnautojų 

socialines ir kitas garantijas. Valstybės tarnautojų socialinių garantijų ir kitų garantijų sampratos ir 

reglamentavimo ypatumus savo moksliniuose darbuose nagrinėjo: N. Glebovė (2009, 2012) ir kt.; V. 

Tiažkijus (2004), J. Andruškevičius (2004), G. Dambrauskienė, I. Mačernytė - Panomariovienė (2009); 

V. Pivoras ir kt. (2014), ir daugelis kitų mokslininkų. 

Tyrimo problema. Problema išryškinama klausimu, ar šiuo metu teisės aktais suteikiamos karjeros 

valstybės tarnautojų garantijos yra pakankamos, t.y. ar karjeros valstybės tarnautojams neturėtų 

priklausyti didesnės garantijos dėl jų teisinio statuso ir vykdomos viešojo administravimo veiklos 

ypatumų. 

Tyrimo tikslas –  išnagrinėti karjeros valstybės tarnautojų socialinių ir kitų garantijų teisinį 

reglamentavimą – įvardinti esmines problemas bei galimas tobulinimo kryptis. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti karjeros valstybės tarnautojų garantijų ir socialinių garantijų sampratas, garantijų 

sistemą;  

2. Išnagrinėti teismų praktiką karjeros valstybės tarnautojų socialinių garantijų ir kitų garantijų 

reglamentavimo, taikymo aspektais; 

3. Pateikti valstybės tarnautojų socialinių garantijų ir kitų garantijų teisinio reglamentavimo 

problemas ir galimus sprendimo būdus. 

Straipsnyje taikomi tyrimo metodai, kurių pagrindu atlikta mokslinės literatūros šaltinių 

analizė ir sisteminimas, informacijos paieška internete, statistinių duomenų analizė ir sisteminimas, 

faktinių duomenų lyginamoji analizė, loginė rezultatų analizė, dokumentų  analizė.  

 

Socialinių ir kitų garantijų taikymas valstybės tarnyboje 
 

Karjeros valstybės tarnautojų garantijų ir socialinių garantijų sąvoka ir požymiai 

 

Siekiant atskleisti valstybės tarnautojų garantijų sąvoką ir požymius, svarbu išnagrinėti termino 

„garantijos“ sampratą. Remiantis dabartinės lietuvių kalbos žodynu „garantija tai – laida, laidavimas, 

užtikrinimas.“ Remiantis dabartinės lietuvių kalbos žodynu, garantiją galima apibrėžti, kaip visuomenei 

ar tam tikrai vienodų bruožų siejamai jos grupei suteiktą tam tikrą apsaugą, užtikrinimą“.  

Pasak I. Nekrošiaus (2008), garantijas laiko apsauginėmis priemonėmis (darbo vietos, vidutinio 

darbo užmokesčio išsaugojimas), taikomas tais atvejais, kai darbuotojas dėl pateisinamų priežasčių 

(pavyzdžiui, valstybės ir visuomenės interesų tenkinimo) negalėjo atlikti savo darbo pareigų. Teisės 

teorijos atstovas A. Vaišvila (2004) garantijų sampratą atskleidžia aiškindamas žmogaus teisių garantijas.  

Pasak A. Vaišvilos (2004, p.185), žmogaus teisių garantijos – tai sąlygos arba priemonės, 

kurioms esant, asmuo įgyja savo teisėms įgyvendinti reikalingą gėrį, juo netrukdomai naudojasi ar apgina 

savo pažeistas teises. Iš šios sąvokos galima išskirti žmogaus teisių garantijų požymius, kad tai: 1) 
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asmens teisėms įgyvendinti įgytas gėris; 2) jis atsiranda esant tam tikroms sąlygoms arba priemonėms; 3) 

asmuo netrukdomai juo naudojasi, o jį pažeidus – gina.  

A.Vaišvila žmogaus teisių garantijas pagal subjektą skirsto į dvi rūšis: 1) sąlygos, kurias susikuria 

pats asmuo; 2) sąlygos, kurias asmens teisėms įgyvendinti sukuria valstybė. Bendrąja prasme su tokiu 

teiginiu galima sutikti, tačiau iš esmės toks teiginys neapima visų galimų darbuotojams taikomų garantijų, 

o siejamas tik su maža jų dalimi. Kita nuomonė, kad garantijos – valstybės numatytos priemonės ir būdai, 

užtikrinantys tam tikrų žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, yra teisingesnė ir turinio prasme platesnė.  

Pasak V. Vadapalo (1998), garantijų paskirtis – kad būtų pasiektas tarptautinių sutarčių vykdymo 

rezultatas, nes tai yra valstybės pareiga visuomenei ir tarptautinis įsipareigojimas. Anot V. M. Korielskio 

ir V. D. Perevalovo (2000),  garantijų tikslas – sudaryti teisinę lygybę, turėti, įgyti ir įgyvendinti teises ir 

laisves.  

Anot G. Dambrauskienės, I. Mačernytės – Panomariovienės (2009), garantijos gali būti 

materialinės (pavyzdžiui, piniginės išmokos) ir nematerialinės (darbo vietos išsaugojimas, poilsio dienų 

suteikimas ir pan.). Konstitucija labiau koncentruojasi į piliečių socialinę apsaugą. Tai išplaukia iš 

Konstitucijos 52 straipsnio nuostatos, kuri nustato, jog valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir 

invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų 

numatytais atvejais.  

LR Konstitucinis Teismas 2004 m. kovo 5 d. nutarime Nr. I-619, pažymėjo, kad valstybės 

socialinė orientacija atsispindi įvairiose Konstitucijos nuostatose, įtvirtinančiose žmogaus ekonomines, 

socialines ir kultūrines teises, taip pat pilietines ir politines teises, visuomenės ir valstybės santykius, 

socialinės paramos ir socialinės apsaugos pagrindus, Tautos ūkio organizavimo ir reguliavimo principus, 

valstybės institucijų organizavimo ir veiklos pagrindus ir kt. Kiekvienas pilietis turi Konstitucijos 

laiduotas socialines teises.  

Pasak J. Žilio (2006, p. 18), Konstitucijos turinio analizė rodo, kad valstybės pozicija dėl 

konkrečių socialinių teisių yra skirtinga, t. y. vienos yra deklaruojamos Konstitucijoje, tačiau dėl jų 

valstybė neįpareigojama imtis kokių nors priemonių, o kitos ne tik deklaruojamos, bet dėl jų valstybė 

privalo imtis priemonių. 

Remiantis J. Žiliu (2006), galima teigti, kad socialinės garantijos – socialinės teisės arba 

atvirkščiai. T. Birmontienės nuomone, socialinės garantijos gali būti interpretuojamos skirtingai – kaip 

valstybės įsipareigojimai visuomenei ir kaip asmens (individo) teisės, o pati socialinių garantijų sąvoka 

vartojama skirtingoms teisių, kurios žymi socialinę gerovę, kategorijoms atspindėti (Glebovė, 2012, p. 

65). 

Paprastai valstybės garantuojamos tam tikros socialinės garantijos siejamos su tam tikra asmenų, 

kuriems būdingi juos vienijantys požymiai, grupe, pavyzdžiui, dirbantieji, laikinai negalintys atlikti savo 

pareigų, neįgalieji, bedarbiai, pensininkai ir t. t. Tačiau siekiant Konstitucijos stabilumo ir tvarumo 

socialinėje erdvėje, reikėtų nepamiršti, kad vienas iš teisės tikslų yra teisingumas, kurio negalima pasiekti 

tenkinant tik vienos grupės ar vieno asmens interesus ir kartu neigiant kitų interesus. Todėl teisėkūra turi 

pasitarnauti interesų derinimui, socialinių konfliktų galimybių mažinimui (Glebovė, 2012, p. 66). 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje socialinės teisės yra laikomos tiek valstybės 

įsipareigojimu visuomenei, tiek Konstitucijos asmeniui garantuojamomis teisėmis. Tačiau yra ir tokių 

socialinių teisių, kurias Konstitucinis Teismas pripažįsta tik asmens teise (pavyzdžiui, Konstitucijos 48 

straipsnyje įtvirtina teisė į teisingą atlyginimą už darbą), bet ne valstybės įsipareigojimu visuomenei. 

Kitaip sakant, Konstitucija užtikrina, kad kiekvienam dirbančiam asmeniui būtų atlyginama už darbą 

teisingai, bet nėra nustatyta pareiga valstybei įtvirtinti konkretų atlyginimą. Be abejo, čia reikia pabrėžti 

valstybės tarnybos išimtį, kur, kaip žinia, valstybės tarnautojų darbo užmokestis yra griežtai 

reglamentuotas įstatymu ir kitokia situacija nėra galima (Glebovė, 2012, p. 66). 

LR Konstitucija įtvirtina ne tik socialinės apsaugos bruožus, bet ir tam tikras garantijas 

dirbančiam asmeniui. Pavyzdžiui, Konstitucijos 39 straipsnyje nurodoma, kad dirbančioms motinoms 

įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas, 

Konstitucijos 49 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno dirbančio žmogaus teisė turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat 

kasmetines mokamas atostogas.  

Pastebėtina, kad teisės aktais nėra nustatomas karjeros valstybės tarnautojų garantijų apibrėžimas, 

todėl garantijų turinys aiškėja nagrinėjant teisės aktais suteikiamas socialines teises, kurias dažniausiai ir 

apima garantijos. Analizuojant galiojančius teisės aktus, galima teigti, kad karjeros valstybės 

tarnautojams yra suteikiamos tokios garantijos:   

 teisė gauti įstatymų nustatytą atlyginimą;  
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 teisė į Valstybės tarnybos įstatyme nustatytas atostogas: kasmetines atostogas; atostogas 

kvalifikacijai kelti; nemokamas atostogas; atostogas dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, 

tarptautinės organizacijos finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo 

bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose; atostogas dėl valstybės tarnautojo 

perkėlimo į kitas pareigas;   

 teisė į Darbo kodekso nustatytas atostogas: nėštumo ir gimdymo atostogas; tėvystės atostogas; 

atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai; mokymosi atostogas;  

 įstatymo nustatyto dydžio išeitinė išmoka, atleidimo iš pareigų atveju; 

 įvairios kompensacijos ir pašalpos, pavyzdžiui, netarnybinio automobilio naudojimo tarnybos 

tikslams išlaidų padengimas, pašalpos, pavyzdžiui, esant sunkiai valstybės tarnautojo šeimos 

materialinei būklei, žuvusio ar mirusio tarnybos metu valstybės tarnautojo laidojimo išlaidų 

kompensavimas ir kita materialinė pagalba šeimai, tarnybinių kelionių išlaidų padengimas;   

 teisė į valstybinio socialinio draudimo pensiją; 

 valstybinis socialinis draudimas ir privalomas sveikatos draudimas;   

 teisė atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą bei pareigų siūlymas buvusiam karjeros 

valstybės tarnautojui;  

 įstatymo nustatytais atvejais einamų pareigų ir darbo užmokesčio išsaugojimas;  

 įstatymo nustatytais atvejais einamų pareigų išsaugojimas, nemokant darbo užmokesčio; 

 tarnybos pratęsimas valstybės tarnautojui sulaukusiam 65 metų (Glebovė, 2012, p. 68). 

Vienos iš išvardintų garantijų LR Valstybės tarnybos įstatyme yra įtvirtinamos kaip valstybės 

tarnautojų teisės, kitos – kaip garantijos. Kai kurios iš jų įtvirtinamos ir kaip teisė, ir kaip garantija, tuo 

pačiu įrašant jas skirtinguose įstatymo skyriuose. Tai rodo tam tikrą įstatymų leidėjo nenuoseklumą, kuris 

sukelia įstatymo taikymo problemų (pavyzdžiui, valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir teisė dirbti kitą 

darbą reglamentuojama mažiausiai trijuose skirtinguose straipsniuose, todėl būtinas atidus sisteminis 

teisės normų taikymas, priešingu atveju gali būti pažeidžiami suinteresuoto asmens – karjeros valstybės 

tarnautojo – interesai).  

Nors darbo užmokestis nėra priskiriamas prie garantijų, tačiau jis yra svarbus kitų karjeros 

valstybės tarnautojo garantijų pagrindas. Jo svarba atsispindi išmokant įvairias išmokas, kompensacijas 

(pavyzdžiui, išeitinę išmoką, vienkartinę išmoką, mokamą pagal Vienkartinių piniginių išmokų valstybės 

tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 

19 d. nutarimu Nr. 1167179).  

Dabartiniu metu socialines garantijas visuomenė linkusi priskirti priskiria prie ekonominių 

garantijų, pasireiškiančių visų pirma, konstitucinėmis žmogaus teisėmis: laisvai pasirinkti darbą bei 

verslą, turėti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, gauti teisingai paskaičiuotą darbo užmokestį ir kt. Šios 

garantijos savitos tuo, kad yra taikomos visiems piliečiams ir sudaro savarankišką grupę - bendras 

socialines garantijas. Be jų, yra ir specialios socialinės garantijos, taikomos atskiroms darbuotojų 

kategorijoms atsižvelgiant į jų amžių, lytį, politinį statusą (tremtiniai, Seimo nariai). Taip pat į 

objektyvias darbo sąlygas. Šioms grupėms įstatymais ir kitais norminiais aktais nustatomos specialios ( 

papildomos) darbo teisių garantijos.  

Socialinė garantija suprantama kaip valstybės garantuota materialinė ir teisinė parama žmogui 

ligos, invalidumo, senatvės, nedarbo, nelaimės ir kitais atvejais. Garantijos yra apibrėžtos teisės aktuose. 

Jos tiesiogiai susijusios su žmogaus teisių įgyvendinimu. Be to, žmogaus teisių garantijų atsiradimas 

susijęs su teisės normomis, kuriomis suformuluotos žmogaus teisės bei jų pripažinimas, apsauga, taikymo 

užtikrinimas. Išskirtinę vietą tarp žmogaus teisių užima darbo teisės ir jų garantijos darbuotojams – vienas 

iš darbo santykių esminių, nuo kitų teisės šakų skiriančių bruožų (Lengvinas, 2003, p. 50). 

Valstybės tarnautojams suteikiamos socialinės garantijos nėra valstybės tarnautojo privilegija. 

Socialinių garantijų paskirtis – užtikrinti, kad valstybės tarnautojas būtų tinkamai motyvuotas sąžiningai 

ir tiksliai atlikti jam pavestas tarnybos pareigas, kita vertus, – saugoti valstybės tarnybos stabilumą, 

maksimaliai užkirsti kelią valstybės lėšomis parengtų kvalifikuotų kadrų nutekėjimui į privačias 

struktūras. Pasak V. Tiažkijaus (2004), socialinės garantijos atlieka ir saugumo funkciją. 

Apibendrinant galima teigti, kad teisės aktais nėra nustatomas karjeros valstybės tarnautojų 

garantijų apibrėžimas, todėl garantijų turinys aiškėja nagrinėjant teisės aktais suteikiamas socialines 

teises, kurias dažniausiai ir apima garantijos. Garantijos gali būti materialinės (pavyzdžiui, piniginės 

išmokos) ir nematerialinės (darbo vietos išsaugojimas, poilsio dienų suteikimas ir pan.). Karjeros 

valstybės tarnautojams užtikrinamos garantijos įtvirtintos Valstybės tarnybos įstatyme, taip pat Darbo 

kodekse. Karjeros valstybės tarnautojų garantijos suvokiamos kaip karjeros valstybės tarnautojo statuso 
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pagrindu įgytų teisės aktuose įtvirtintų įvairių teisių rinkinys, apimantis darbo užmokestį ir su juos 

susijusias tiesiogines ir netiesiogines išmokas, įvairaus pobūdžio atostogas, kompensacijas ir pašalpas, su 

tarnybinės veiklos atlikimu, tarnybos pasibaigimu susijusias teises. Socialinė garantija suprantama kaip 

valstybės garantuota materialinė ir teisinė parama žmogui ligos, invalidumo, senatvės, nedarbo, nelaimės 

ir kitais atvejais. Garantijos yra apibrėžtos teisės aktuose. Jos tiesiogiai susijusios su žmogaus teisių 

įgyvendinimu. Be to, žmogaus teisių garantijų atsiradimas susijęs su teisės normomis, kuriomis 

suformuluotos žmogaus teisės bei jų pripažinimas, apsauga, taikymo užtikrinimas. Išskirtinę vietą tarp 

žmogaus teisių užima darbo teisės ir jų garantijos darbuotojams – vienas iš darbo santykių esminių, nuo 

kitų teisės šakų skiriančių, bruožų. 

 

Karjeros valstybės tarnautojų garantijų klasifikavimas 

 

Valstybės tarnybos įstatyme išskiriamos socialinės ir kitos karjeros valstybės tarnautojų 

garantijos. Tačiau toks įstatymų leidėjo pateiktas skirstymas nėra visiškai aiškus, pažvelgus, kokios 

garantijos yra priskiriamos prie socialinių (pavyzdžiui, įvairios atostogos, išeitinės išmokos, socialinis 

draudimas, privalomas sveikatos draudimas, pensijos, tarnybos stažas), ir kokios prie kitų garantijų 

(pavyzdžiui, pareigų siūlymas, tarnybos pratęsimas sulaukus 65 metų amžiaus, garantijos, karjeros 

valstybės tarnautojui mirus (žuvus), einamų pareigų išsaugojimo atvejai, pašalpa esant sunkiai karjeros 

valstybės tarnautojo šeimos padėčiai). Toks karjeros valstybės tarnautojų garantijų skirstymas yra 

kvestionuotinas, kadangi nėra įmanoma identifikuoti aiškių kriterijų, kuriais remiantis toks klasifikavimas 

būtų grindžiamas. Atsižvelgiant į tai, kad garantijų samprata gali būti gana plati, turėtų būti vartojama 

bendrinė karjeros valstybės tarnautojų garantijų sąvoka.  

Nagrinėjant karjeros valstybės tarnautojų garantijų klasifikavimą, visų pirma paminėtinas 

karjeros valstybės tarnautojų garantijų klasifikavimas atsižvelgiant į tai, kur jos reglamentuotos:  

 specialiajame teisės akte – Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintos karjeros valstybės tarnautojų 

garantijos (pavyzdžiui, tarnybos pratęsimas karjeros valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 

metai; karjeros valstybės tarnautojo pareigų siūlymas, karjeros valstybės tarnautojo statuso 

atkūrimas);  

 bendrajame teisės akte – Darbo kodekse įtvirtintos karjeros valstybės tarnautojų garantijos 

(pavyzdžiui, kasmetinių atostogų suteikimo tvarka; nėštumo ir gimdymo atostogos; tėvystės 

atostogos; pirmenybė likti darbe atleidimo iš darbo atveju);  

 kituose įstatymuose įtvirtintos garantijos (pavyzdžiui, senatvės pensijos suteikimo ir išmokėjimo 

tvarka).  

Karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokestis svarbus ne tik kaip teisės gauti tinkamą 

atlyginimą aspektu, bet ir tuomet, kai mokamos tam tikros išmokos (pavyzdžiui, bedarbio pašalpa, 

išeitinė išmoka atleidimo iš pareigų atveju, darbo užmokestis už kasmetines atostogas). Darbo užmokestis 

yra bene svarbiausias kitų valstybės tarnautojų garantijų pagrindas, tačiau ne visos karjeros valstybės 

tarnautojų garantijos turi materialinę išraišką ir yra priklausomos nuo gauto darbo užmokesčio dydžio 

tiesiogiai. Atsižvelgiant į tai, garantijas galima skirti pagal jų priklausomybę nuo gauto ar gaunamo darbo 

užmokesčio dydžio:  

 garantijos, tiesiogiai susijusios su gauto ar gaunamo darbo užmokesčio dydžiu (pavyzdžiui, 

apmokėjimas už kasmetines atostogas, išeitinės išmokos dydis);  

 garantijos, tiesiogiai nesusijusios su gauto ar gaunamo darbo užmokesčio dydžiu (pavyzdžiui, 

karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimas, nemokamos atostogos). 

Lietuvos valstybės tarnyboje dauguma garantijų yra nukreiptos į patį valstybės tarnautoją, ir tik 

kelios iš jų yra siejamos tiesiogiai ir su karjeros valstybės tarnautojo šeima. Tuo tarpu kitose valstybėse, 

pavyzdžiui, Vokietijoje, Estijoje yra įtvirtintos įvairios išmokos valstybės tarnautojo šeimai, lankstus 

darbo grafikas, įvaikinimo atostogos, papildoma pašalpa auginantiems neįgalų vaiką, nemokamos 

papildomos vaiko priežiūros atostogos ir t. t. Taigi, šiuo aspektu garantijas galima suskirstyti į:  

 garantijas, užtikrinamas tik pačiam karjeros valstybės tarnautojui (pavyzdžiui, karjeros valstybės 

tarnautojo statuso atkūrimas; teisė į pensiją);  

 garantijas, kurios būtų užtikrinamos ir valstybės tarnautojo šeimai (pavyzdžiui, pašalpa esant 

sunkiai valstybės tarnautojo šeimos materialinei padėčiai; nemokamos atostogos dėl šeimyninių 

aplinkybių).  

Garantijas galima klasifikuoti ir pagal tai, kokiam karjeros valstybės tarnautojų ratui jos yra 

taikomos: 
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 visiems karjeros valstybės tarnautojams suteikiamos garantijos (pavyzdžiui, tinkamas ir laiku 

išmokėtas darbo užmokestis; kasmetinės atostogos; išeitinė išmoka atleidimo iš pareigų atveju);  

 socialiai jautrioms grupėms priklausantiems karjeros valstybės tarnautojams suteikiamos 

garantijos (pavyzdžiui, karjeros valstybės tarnautojai, auginantys vaiką iki trejų metų, negali būti 

įspėti apie atleidimą iš pareigų dėl pareigybės naikinimo; neįgaliam karjeros valstybės tarnautojui 

suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos).  

Pagal karjeros valstybės tarnautojo garantijų pobūdį garantijas galima klasifikuoti į:  

 garantijas, susijusias su teisės į tinkamą atlyginimą įgyvendinimu valstybės tarnyboje 

(pavyzdžiui, tinkamai apskaičiuotas ir laiku išmokėtas darbo užmokestis; teisės dirbti kitą darbą 

įgyvendinimas; įvairių kompensacijų ir išmokų mokėjimas); 

 einamų karjeros valstybės tarnautojo pareigų išsaugojimo garantijas (pavyzdžiui, įvairios 

atostogos; atvejai, kai karjeros valstybės tarnautojas yra pasiųstas į mokymus, atlieka privalomąją 

karinę tarnybą);  

 su tarnybos pasibaigimu susijusias garantijas (pavyzdžiui, įspėjimo termino išlaikymas; išeitinės 

išmokos mokėjimas; karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimas). Būtent šiuo garantijų 

klasifikavimo pagrindu šiame darbe ir yra atliekama karjeros valstybės tarnautojų garantijų 

analizė. 

Apibendrinant galim teigti, kad karjeros valstybės tarnautojo garantijos gali būti 

klasifikuojamos pagal: tai, kokiame teisės akte jos reglamentuotos;  jų priklausomybę nuo gauto ar 

gaunamo darbo užmokesčio dydžio;  garantijų sąsajas su karjeros valstybės tarnautojo šeima; garantijų 

taikymo asmenims apimtį; garantijų pobūdį.  

 

Socialinių ir kitų garantijų taikymo valstybės tarnyboje ypatumai teismų praktikoje 
 
Karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, kaip pagrindo karjeros valstybės tarnautojo 

garantijoms teismų praktikos analizė 

 

Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno piliečio teisę gauti teisingą apmokėjimą už 

darbą. Ši teisė garantuojama ne tik darbo, bet ir valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose.  

Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais 

reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir 

įstatymams“ (Valstybės žinios, 2004, Nr. 181-6708; Nr. 186) bei 2009 m. gruodžio 11 d. nutarime „Dėl 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies (2002 m. balandžio 23 d., 2007 

m. birželio 7 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. (Valstybės žinios, 2009, Nr. 

148-6632), aiškindamas Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalį būtent valstybės tarnybos teisinių santykių 

kontekste, yra pažymėjęs, kad kiekvieno piliečio teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą yra daugelio 

kitų konstitucinių teisių įgyvendinimo prielaida inter alia viena svarbiausių Konstitucijos 23 straipsnyje 

įtvirtintos nuosavybės teisės įgyvendinimo prielaidų. Asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal 

Konstituciją atsiranda teisė reikalauti, kad jam būtų sumokėtas visas pagal teisės aktus priklausantis darbo 

užmokestis (atlyginimas), taip pat – kad jis būtų sumokėtas nustatytu laiku. Ši asmens teisė yra 

garantuojama, saugoma ir ginama kaip nuosavybės teisė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis), 2013). 

Pagal Konstituciją negali būti tokios teisinės situacijos, kad valstybės tarnautojui, kuris atliko 

pavestą darbą, už šį darbą nebūtų mokama, būtų mokama ne nustatytu laiku arba mokama mažiau negu 

priklauso pagal įstatymus ir jais remiantis išleistus kitus teisės aktus. Teisingo apmokėjimo už darbą 

principas taip pat nustatytas tarptautiniu lygiu (pvz., Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių 

teisių pakto 7 str., Europos socialinės chartijos 4 str., Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose). 

Lietuvos Respublikoje konstitucinę piliečio teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą valstybės tarnybos 

teisiniuose santykiuose įgyvendina Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 

Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius („Darbo užmokestis“).  

Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktu įstatymų leidėjas įtvirtino 

imperatyvą, jog valstybės tarnautojas turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo 

užmokestį. Valstybės tarnautojo gaunamas darbo užmokestis yra svarbus kitų valstybės tarnautojui 

suteikiamų garantijų pagrindas, pavyzdžiui, jis aktualus išmokant išeitines išmokas ar kompensacijas (žr. 

VTĮ 41 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių 

ginčų, apibendrinimas (I dalis), 2013). 
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Pastebėtina, kad ginčai dėl valstybės tarnautojui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) per 

apžvelgiamą laikotarpį sudarė didžiąją dalį visų Vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtų 

tarnybinių ginčų. Tai, be kita ko, suponavo Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas, 

kuriame valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ribojimas buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. 

Ginčų dėl darbo užmokesčio kontekste primintina, kad vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo 

praktika, ginčai dėl valstybės tarnautojų teisių inter alia ginčai, susiję su darbo užmokesčiu, pašalpomis ar 

panašiomis teisėmis, patenka į 6 straipsnio 1 dalies 67 taikymo sritį. Pagal EŽTT požiūrį, pirmą kartą 

išdėstytą byloje Vilho Eskelinen prieš Suomiją, tam, kad ginčai dėl valstybės tarnautojų nepatektų į 

Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį, turi būti išpildytos dvi sąlygos: pirma, valstybė iš savo 

nacionalinės teisės turi būti aiškiai pašalinusi valstybės tarnautojo teisę kreiptis į teismą, ir, antra, 

pašalinimas turi būti pagrįstas objektyviomis priežastimis – valstybės interesais (žr. 2007 m. balandžio 19 

d. EŽTT sprendimą byloje Vilho Eskelinen prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 63235/00, 62 par.) (šiuo 

aspektu žr. apibendrinimo I skyriaus „Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas“ 8.1. punktą). (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I 

dalis), 2013). 

Valstybės tarnautojai yra ypatinga grupė, kurios specifiką lemia valstybės tarnybos paskirtis ir 

visuomeninis reikšmingumas. Iš to išplaukia, jog valstybės tarnautojo teisių ir pareigų, taip pat jam 

suteikiamų garantijų įgyvendinimas turi reikšmingų ypatybių. Ne išimtis ir valstybės tarnautojo teisė 

gauti teisingą atlyginimą už darbą. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojų darbo užmokestis nėra valstybės 

tarnautojo ir įstaigos, kurioje jis dirba, vadovo susitarimo dalykas. Nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei 

kituose teisės aktuose nesuteikiama teisės institucijos (įstaigos) vadovui priimti vidaus administravimo 

aktus ir susitarimo su valstybės tarnautoju pagrindu mažinti valstybės tarnautojui teisės aktuose nustatytą 

darbo užmokestį (šiais aspektais žr. 2008 m. vasario 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A248-

225/2008, taip pat 2005 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-638/2005, 

Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 8, 2006, p. 316-329). Valstybės tarnautojo darbo 

užmokestis yra griežtai reglamentuojamas įstatymo. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio struktūra, jos 

elementų sandara ir mokėjimo pagrindai yra nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriuje (23-261 

str.). Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, statutiniams valstybės 

tarnautojams šio Įstatymo nustatyta darbo apmokėjimo tvarka taikoma be išlygų. Pažymėtina ir tai, jog 

nagrinėjant ginčus dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 

straipsniu, subsidiariai taikomi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei 

kiti teisės aktai. 5. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalį (2008 m. gruodžio 9 d. įstatymo 

Nr. XI-53 redakcija), valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro tokios sudedamosios dalys (elementai): 

1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties 

bei viršvalandinį darbą ir budėjimą(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant 

bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis), 2013). 

Pažymėtina tai, kad valstybės tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra pateikta darbo 

užmokesčio sąvoka, tačiau teisingiausiai darbo užmokestis yra apibrėžtas Darbo kodekso 186 straipsnyje, 

kur nustatyta, kad darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį; 

darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu 

tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą; darbuotojo darbo užmokestis priklauso 

nuo darbo kiekio ir kokybės, įmonės, įstaigos, organizacijos veiklos rezultatų bei darbo paklausos ir 

pasiūlos darbo rinkoje. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo 

užmokestis; darbo užmokestis mokamas pinigais (LR darbo kodeksas). 

Valstybės tarnautojo pareiginė alga ir jam mokamas priedas yra valstybės tarnautojo darbo 

užmokesčio sudedamosios dalys. Valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnis įtvirtina, kad pareiginė alga 

nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms (1 d.). 

Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Kiekvienos kategorijos 

pareigybėms taikomą koeficientą nustato VTĮ 1 priedas „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų 

pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra valstybės 

tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis. Ateinančių finansinių metų bazinis dydis, atsižvelgiant į 

praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų 

vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui bei kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, 

nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį 

dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas 

bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja 

valstybės ekonominė ir finansinė būklė. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės 
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algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama taip, kad paskutinis skaitmuo 

būtų 0 arba 5 (2 d.). Pareiginė alga yra pagrindinė ir svarbiausioji valstybės tarnautojo darbo užmokesčio 

dalis, nes nuo jos dydžio priklauso ir kiti priedų bei priemokų dydžiai. Be to, pareiginė alga, kaip 

fiksuotas pinigų kiekis, turi įtakos ne tik kitų valstybės tarnautojo darbo užmokesčio elementų dydžiams, 

bet ir kitoms valstybės tarnautojui mokamoms išmokoms, pavyzdžiui, išeitinėms išmokoms ir 

kompensacijoms, kasmetinių atostogų apmokėjimui ir pan. (VTĮ 39 str. 1 d., 41 str.). (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I 

dalis), 2013). 

Apibendrinant galima teigti, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 

Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno piliečio teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Ši 

teisė garantuojama ne tik darbo, bet ir valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose. Konstitucinis Teismas 

2004 m. gruodžio 13 d. nutarime bei 2009 m. gruodžio 11 d. nutarime, aiškindamas Konstitucijos 48 

straipsnio 1 dalį būtent valstybės tarnybos teisinių santykių kontekste, yra pažymėjęs, kad kiekvieno 

piliečio teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą yra daugelio kitų konstitucinių teisių įgyvendinimo 

prielaida inter alia viena svarbiausių Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintos nuosavybės teisės 

įgyvendinimo prielaidų. Asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal Konstituciją atsiranda teisė reikalauti, 

kad jam būtų sumokėtas visas pagal teisės aktus priklausantis darbo užmokestis (atlyginimas), taip pat – 

kad jis būtų sumokėtas nustatytu laiku. Ši asmens teisė yra garantuojama, saugoma ir ginama kaip 

nuosavybės teisė. Remiantis teismų praktika diferencijuotas valstybės tarnybos santykių teisinis 

reguliavimas grindžiamas valstybės (savivaldybių) institucijų ir jų vykdomų funkcijų ypatumais, šių 

institucijų vieta visų institucijų, per kurias vykdomos valstybės funkcijos, sistemoje, joms nustatytais 

įgaliojimais, atitinkamiems valstybės tarnautojams būtinomis profesinėmis savybėmis, kitais svarbiais 

veiksniai. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis turi būti nustatomas įstatymu ir mokamas įstatymų 

nustatytu laiku. Aiškūs kriterijai, kuriais remiantis valstybės tarnautojams nustatomas apmokėjimo už 

darbą dydis (darbo užmokestis), yra esminis kiekvieno piliečio teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą 

elementas ir turi būti nustatomi įstatymu. 

 

Karjeros valstybės tarnautojų apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties metu bei 

už viršvalandinį darbą ir budėjimą 
 

Pažymėtina, kad iki 2008 metų įstatyminių pataisų priėmimo apmokėjimas už darbą poilsio ir 

švenčių dienomis, nakties metu bei už viršvalandinį darbą ir budėjimą buvo įtvirtintas kaip viena iš 

priemokų. Todėl įtvirtinus jį kaip sudėtinę karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sudėtinę dalį, 

buvo nustatyta, kad jam taikomas 70 procentų pareiginės algos dydžio apribojimas, kuris taikomas 

priedams ir priemokoms. Konstitucinis Teismas 2009 m. gruodžio 11 d. nutarime konstatavo, kad toks 

apribojimas prieštarauja Konstitucijai. Valstybės tarnybos įstatymas taip pat buvo papildytas nauju 261 

straipsniu, kuris reglamentuoja darbo poilsio ir švenčių dienomis, nakties metu ir viršvalandinio darbo bei 

budėjimo apmokėjimo aspektus. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad šiame Valstybės tarnybos įstatymo 

straipsnyje apmokėjimas priklauso nuo to, ar darbas numatytas pagal grafiką, ar ne. Tačiau įsigilinus į 

įstatymo raidę ir taikant teisės aiškinimo metodus, būtų galima skeptiškai vertinti įstatymų leidėjo 

bandymą išskirti apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką 

(Valstybės tarnybos įstatymo 261 straipsnio 1 dalis), ir apmokėjimą už darbą švenčių dieną pagal grafiką 

(Valstybės tarnybos įstatymo 261 straipsnio 2 dalis) į dvi atskiras teisės normas, kadangi tiek vienu, tiek 

kitu atveju apmokėjimas apskaičiuojamas taikant tuos pačius tarifus ir tą patį bazinį pagrindą, t. y. 

mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam 

nustatytais priedais dydžio. Manytina, kad įstatymų leidėjas galėjo apjungti minėtą teisinį reguliavimą į 

vieną teisės normą, nes toks išskyrimas to paties straipsnio skirtingose dalyse neturi aiškios prasmės. Už 

nakties ir viršvalandinį darbą turi būti mokama ne mažiau kaip pusantro valstybės tarnautojo pareiginės 

algos su jam nustatytais priedais dydžio, o už budėjimą valstybės tarnautojui mokama Darbo kodekso 

nustatyta tvarka. Pastebėtina, kad tai, kas laikoma nakties ir viršvalandiniu darbu yra sprendžiama pagal 

Darbo kodeksą, nes Valstybės tarnybos įstatymas to nereguliuoja (Glebovė, 2012, p. 95). 

Atkreiptinas dėmesys, kad dalis valstybės tarnautojų dėl koeficiento taikymo neišmokėtą darbo 

užmokesčio dalį prisiteisė teismo keliu, kitiems galimybė atgauti jiems laiku neišmokėtą darbo 

užmokesčio dalį buvo suteikta 2006 m. gegužės 11 d. priėmus Darbo užmokesčio dalies, nesumokėtos 

valstybės tarnautojams remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaravusiomis Valstybės 

tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostatomis, grąžinimo 

įstatymą. Iki 2007 m. kovo 1 d. nesumokėta darbo užmokesčio dalis buvo išmokama valstybės 
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tarnautojams, kuriems ji nebuvo visa išmokėta iki Valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo 

užmokesčio dalies išmokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 14 

d. nutarimu Nr. 720230, įsigaliojimo ir kuriems ji nebuvo priteista įsiteisėjusiu teismo sprendimu, taip pat 

atleistiems iš pareigų valstybės tarnautojams. Kaip savo jurisprudencijoje teigia Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas, valstybės tarnautojų darbo užmokestis nėra valstybės tarnautojo ir įstaigos, 

kurioje jis dirba, vadovo susitarimo dalykas. Darbo užmokestis yra nustatytas įstatymų ir kitų teisės aktų, 

ir valstybės tarnautojas turi teisę į įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą darbo užmokestį. Nei 

Valstybės tarnybos įstatyme, nei kituose teisės aktuose nesuteikiama teisė institucijos (įstaigos) vadovui, 

net ir sutinkant valstybės tarnautojui, nustatyti jam mažesnį, nei teisės aktuose numatyta, darbo 

užmokestį. Laikotarpis, už kurį neišmokėtos sumos, susijusios su darbo užmokesčiu, yra priteistinos 

valstybės tarnautojams, turi būti nustatomas vadovaujantis Darbo kodekso 298 straipsniu, kadangi 

Valstybės tarnybos įstatymas tokio termino nenustato. Kadangi ginčas dėl nesumokėtos darbo 

užmokesčio dalies priteisimo yra tarnybinis ginčas, todėl darbdavio teises ir pareigas, inter alia pareigą 

tinkamai atlyginti už atliktą darbą, įgyvendina įstaiga, kurioje pareigūnas tarnavo 233, o sprendimas dėl 

neišmokėto darbo užmokesčio vykdymo atidėjimo, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo suformuota praktika, netenkintinas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 

nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis, 2013). 

Valstybės tarnybos įstatymas nuo 2009 m. sausio 1 d. buvo papildytas 261 straipsniu. Šis 

straipsnis nustato: „1. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama 

ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais 

priedais dydžio. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo 

valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. Už nakties ir viršvalandinį darbą 

mokama ne mažiau kaip pusantro valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. 

Už budėjimą valstybės tarnautojui mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.  Laikas dirbant poilsio 

dienomis ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimo laikas skaičiuojamas teisės aktų 

nustatyta tvarka.“ Pastebėtina, kad tai, kas laikoma nakties darbu, sprendžiama pagal Darbo kodeksą, nes 

Valstybės tarnybos įstatymas šio aspekto nereguliuoja (plačiau dėl to žr. apibendrinimo V.4.1. skyrių 

„Priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą“ ir V.4.2. skyrių „Priemokos už darbą nakties 

metu“). 

Priemokų, mokamų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, rūšis nustato ne tik Valstybės 

tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis, bet ir Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnis. Nuo 2009 m. sausio 1 

d. įsigaliojusi Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies redakcija įtvirtina, kad pareigūnams 

priemokos mokamos ir už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą 

apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Ši tvarka nustatyta jau minėtame VTĮ 26
1
 

straipsnyje. 

Pažymėtina, kad priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, taip pat kaip ir pareiginė alga 

bei priedai, yra darbo užmokesčio, mokamo vidaus tarnybos pareigūnams, sudėtinė dalis. Priemokų 

mokėjimas, anot išplėstinės Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos, pareigūnams yra 

privalomas ir priemokos negali būti nemokamos, jeigu egzistuoja teisės aktuose nustatyti šių priemokų 

mokėjimo pagrindai (2008 m. gruodžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje 

byloje Nr. I444-3/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6 (16), 2008, p. 8-21).) 24. 

Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-1538 

redakcija) buvo nustatyta, kad pareigūnams, be kita ko, turi būti mokama priemoka už įprastą darbo krūvį 

viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę ir suformuluotų 

raštu, atlikimą. Nuo 2009 m. sausio 1 d. teisinis reglamentavimas keitėsi ir Vidaus tarnybos statuto 38 

straipsnio 1 dalyje (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. X-1820 redakcija, įsigaliojusi nuo 2009 m. 

sausio 1 d.) buvo įtvirtinta, kad pareigūnams priemokos mokamos ir už darbą poilsio ir švenčių dienomis, 

nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje (2008 m. gruodžio 9 d. įstatymo 

Nr. XI-53 redakcija, įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d.) inter alia nurodoma, kad valstybės tarnautojams 

mokamos šios priemokos: už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas 

atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės (1 p.), už 

papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos. Papildomos 

užduotys valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos raštu. Vyriausiasis administracinis teismas, 

administracinėje byloje Nr. A62-1206/2011 įvertinęs paminėtų teisės aktų nuostatas, konstatavo, kad 

pareiškėjo (vidaus tarnybos pareigūno) teisės į priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą 

atsiradimui konstatuoti (tiek pagal Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktą iki 2009 m. 
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sausio 1 d., tiek pagal VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 1 punktą po 2009 m. sausio 1 d.) būtina nustatyti šią 

sąlygą – įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos atlikimą. Tai yra teisiniu požiūriu reikš - minga 

aplinkybė, nuo kurios buvimo priklauso pareiškėjo teisė gauti priemoką prie pareiginės algos. 

Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 57 straipsnio 4 

dalimi, pareiškėjui, teigiančiam, kad funkcijas vykdė esant padidintam darbo krūviui, tenka pareiga 

pateikti įrodymus, patvirtinančius minėtą aplinkybę (2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas administracinėje 

byloje Nr. A62-1206/2011; taip pat žr. 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-

3556/2011). 

Dėl Valstybės tarnybos įstatymo 261 straipsnio taikymo inter alia darbo nakties metu buvo 

spręsta administracinėje byloje Nr. A822-84/2012, kurioje kilo ginčas dėl darbo užmokesčio už darbą 

nakties metu, švenčių ir poilsio dienomis, viršvalandinį darbą 2010 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo 

mėnesiais apskaičiavimo ir sumokėjimo pareiškėjui – statutiniam valstybės tarnautojui. Vyriausiojo 

administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, pagal Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 

1 dalį pareigūnams priemokos mokamos ir už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį 

darbą ir budėjimą apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės tarnybos įstatymo 

261 straipsnio 3 dalis nustato, kad už nakties ir viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip pusantro 

valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio, tačiau VTĮ nenumato, koks 

darbas yra laikomas darbu naktį. Todėl nustatant, kas yra darbas nakties metu, turi būti vadovaujamasi 

DK nuostatomis(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių 

ginčų, apibendrinimas (I dalis), 2013). 

Darbo kodekso 154 straipsnis nustato, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22 valandos 

iki 6 valandos. Kadangi nei Valstybės tarnybos įstatymas, nei VTS nenumato kitokio darbo naktį 

aiškinimo, darbo nakties metu sąvoka ir priemokos už jį dydis negali būti nustatomas ir aiškinamas kitaip, 

negu tai nustatyta Darbo kodekse. Be to, priemokos už darbą nakties metu turi būt mokamos už visą 

darbo laiką, tenkantį nakties laikui, tai yra už darbo laiką nuo 22 iki 6 valandos, nepriklausomai nuo to, 

kokias konkrečias funkcijas pareigūnas šiuo laiku atliko (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje 

byloje Nr. A822-84/2012). Pastebėtina, kad tokios pačios pozicijos Vyriausiasis administracinis teismas 

laikėsi ir ankstesnėje savo praktikoje (pvz., žr. 2005 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 

A2 - 176/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 8, 2005, p. 330-337, 2007 m. rugsėjo 7 

d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8 –744/2007). Šiame kontekste pažymėtina, kad iki VTĮ 261 

straipsnio įsigaliojimo, nustatant, kaip privalu mokėti už darbą nakties metu, buvo vadovaujamasi Darbo 

kodekso 193 straipsniu, įtvirtinusiu, jog už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui 

nustatyto valandinio atlyginimo (mėnesinės algos). Darbo kodeksas buvo taikomas atsižvelgiant į tai, kad 

Vidaus tarnybos statutas neapibrėžė, kas laikoma darbu nakties metu ir kokio dydžio priemokos už jį turi 

būti mokamos. Pagal VTĮ 4 straipsnio 2 dalį, statutiniams valstybės tarnautojams šio įstatymo nuostatos 

taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai, išskyrus šio įstatymo nustatytą darbo apmokėjimo 

tvarką. Valstybės tarnybos įstatyme tokio reglamentavimo taip pat nebuvo. Pagal VTĮ 5 straipsnį, 

valstybės tarnautojams tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas, taikomi 

darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai. Todėl nustatant, 

kaip turi būti apmokama už darbą nakties metu, turėjo būti vadovaujamasi Darbo kodekso nuostatomis 

(žr. 2005 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2 -176/2005, Vyriausiojo administracinio 

teismo biuletenis Nr. 8, 2005, p. 330- 337). (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 

nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis), 2013) 

Dėl atlyginimo už darbą nakties metu taip pat aktualus Vyriausiojo administracinio teismo 2004 

m. spalio 11 d. sprendimas, kuriuo Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu 

Nr. V-431 patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose 

taisyklių 2.2 punkte išdėstytos nuostatos, kad darbas nakties metu – tai naktinis darbas, jeigu tris darbo 

valandas tenka dirbti naktį, pripažintos prieštaraujančiomis Darbo kodekso 154 straipsnio 2 daliai (2004 

m. spalio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I8 -9/2004, Vyriausiojo administracinio teismo 

biuletenis, Nr. 6, 2004, p. 35-39). 29. Remdamasis šiuo sprendimu, pareiškėjas administracinėje byloje 

Nr. A15- 997/2005 kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos 

komisariato darbo užmokestį už darbo nakties metu valandas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 

kolegija 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimu patenkino šį pareiškėjo prašymą, nurodydama, jog Vyriausiasis 

administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I8 -9/2004 priėmė sprendimą, kuriuo pripažino 

Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 2.2 punktą ta 

apimtimi, kuria nustatyta, kad darbas nakties metu – tai naktinis darbas, jeigu tris darbo valandas tenka 

dirbti naktį, prieštaraujančiu Darbo kodekso 154 straipsnio 2 daliai, ir tą jo dalį panaikino. Vertinant 
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paminėtų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 2.2 punkto 

galiojimą iki to momento, kuomet jis buvo panaikintas, būtina nuspręsti, ar šis punktas šioje byloje 

susidariusioje teisinėje situacijoje galėjo pakeisti ar daryti įtaką Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 

dalies 1 punkto taikymui. Įvertindama minėtų teisės aktų galią, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad joks 

poįstatyminis aktas negalėjo apriboti Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 1 punkto, kuriame 

numatyta pareiškėjo teisė gauti, o atsakovo pareiga mokėti priemokas už darbą nakties metu, taikymą. 

Todėl atsakovas, nemokėdamas pareiškėjui už darbą nakties metu, liko skolingas, ir ši skola, 

neatsižvelgiant į atsakovo kaltę, turi būti pareiškėjo naudai priteista (2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. A15-997/2005). 

Pastebėtina, kad administraciniuose teismuose ne vienoje byloje buvo susidurta su ginčais, 

nustatant teisingą pareigūno darbo laiko organizavimo formą (darbą pamainomis, budėjimą, viršvalandinį 

darbą), nulemiančią konkretų jam mokamą atlyginimą. Tokio pobūdžio bylose Vyriausiasis 

administracinis teismas aiškino Vidaus tarnybos statuto 29-31 straipsnio nuostatas. Vidaus tarnybos 

pareigūnų darbo laiką reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto 29 straipsnis, nustatantis: „ Pareigūnų, 

išskyrus šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytus pareigūnus, darbo laiko norma negali būti ilgesnė kaip 40 

valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį). Esant šio Statuto 30 straipsnyje78 nurodytiems pagrindams, 

vidaus reikalų įstaigos vadovas savo sprendimu pareigūnui gali pavesti dirbti ilgiau nei nustatyta savaitės 

darbo laiko norma. Pareigūnui negalima pavesti dirbti daugiau kaip 8 valandas viršvalandžių per vieną 

dieną. Pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais negali būti ilgesnė kaip 24 valandos. Į pamainos trukmę 

įskaičiuojamas laikas, skirtas pareigūnams instruktuoti, apsiginkluoti ir atsiskaityti už tarnybos rezultatus. 

Vieno pareigūno viršvalandžiai per metus negali viršyti 250 valandų. Nustatytas funkcijas 

nepertraukiamai vykdančiose vidaus reikalų įstaigose tam tikras pareigas einantiems pareigūnams, 

dirbantiems pamainomis, vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo sprendimu gali būti nustatyta ne 

ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, viršijanti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 40 valandų per 

savaitę (7 dienų laikotarpį) darbo laiko normą, bet ne ilgesnė kaip 48 valandų per savaitę (7 dienų 

laikotarpį) darbo laiko norma. Šių pareigūnų darbas, kiekvieną savaitę (7 dienų laikotarpį) neviršijantis 48 

valandų darbo laiko normos, nelaikomas viršvalandiniu. Šioje dalyje nurodytų pareigūnų pareigybių 

sąrašą bei šių pareigūnų darbo ir poilsio laiko apskaitos ypatumus nustato Vyriausybė (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I 

dalis), 2013). 

Šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems pareigūnams dirbti viršvalandžius galima pavesti tik šio 

Statuto 30 straipsnyje nustatytais atvejais. Tokiais atvejais pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais 

negali būti ilgesnė kaip 26 valandos, o vieno pareigūno viršvalandžiai per metus negali viršyti 164 

valandų.“ Vadovaujantis VTS 29 straipsnio 3 dalimi, Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančių 

vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis, pareigybės (toliau – ir Funkcijas 

nepertraukiamai vykdančių pareigūnų, dirbančių pamainomis, pareigybės), taip pat Nustatytas funkcijas 

nepertraukiamai vykdančių vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis, darbo ir 

poilsio laiko apskaitos ypatumai (toliau – ir Funkcijas nepertraukiamai vykdančių pareigūnų, dirbančių 

pamainomis, laiko apskaitos ypatumai) patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 

d. nutarimu Nr. 1150 (2003, Nr. 87-3941). 32. Pareigūnų budėjimo laiko teisinius santykius 

reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto 31 straipsnis (2006 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. X-804 redakcija), 

kuriame įtvirtinta: „ Pareigūno budėjimo laikas yra laikas, kurį jis pagal teisės aktų nustatyta tvarka iš 

anksto patvirtintą grafiką turi būti iš anksto aptartoje vietoje laisvu nuo tarnybos metu tam, kad vidaus 

reikalų įstaigos vadovas ar budėtojų tarnyba galėtų jį iškviesti atlikti neatidėliotinų veiksmų.  Budėjimo 

laikas negali trukti ilgiau kaip 96 valandas per mėnesį. Pareigūno budėjimo laikas įstaigoje prilyginamas 

darbo laikui, o budėjimas namuose ar iš anksto aptartoje tarnybos vietovės vietoje – ne mažiau kaip pusei 

darbo laiko. Už budėjimą, kai viršijama darbo laiko trukmė, per artimiausią mėnesį pareigūnui privalo 

būti suteiktas poilsio laikas tokios pat trukmės kaip viršytas darbo laikas arba pareigūno pageidavimu šis 

poilsio laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų, arba apmokama Valstybės tarnybos įstatymo 

nustatyta tvarka. Nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys, 

pareigūnai, auginantys vaiką iki 3 metų, ir pareigūnai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų 

vaiką iki 18 metų, neįgalųjį slaugantys pareigūnai budėti gali būti skiriami tik jų sutikimu.“ (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I 

dalis), 2013). 

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas nagrinėjamoje byloje nepateikė objektyvių įrodymų, 

patvirtinančių, jog egzistavo įstatymo (Vidaus tarnybos statuto) nustatytos sąlygos, leidžiančios vertinti 

pareiškėjo darbą kaip pamaininį ir atitinkamai taikyti jo atžvilgiu darbo laiko organizavimo ir 
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apmokėjimo už darbą poilsio dienomis nuostatas, įtvirtintas Vidaus tarnybos statuto 29 straipsnio 3 

dalyje. Bylos duomenys nepatvirtino, jog pareiškėjo darbas operatyvinėje grupėje galėjo būti 

kvalifikuojamas kaip tam tikrų nuolatinių (nepertraukiamų) funkcijų vykdymas, suponuojantis teisinę 

būtinybę taikyti pareiškėjui pamaininio darbo laiko režimą. Taip pat nebuvo priimtas policijos įstaigos 

vadovo sprendimas dėl pamaininio darbo režimo pareiškėjui nustatymo. Apibendrindama teisėjų kolegija 

konstatavo, jog ginčo laikotarpiu pareiškėjo darbas operatyvinėje grupėje šeštadieniais ir sekmadieniais 

(poilsio dienomis) negalėjo būti vertinamas kaip darbas pamainomis (VTS 29 str. 3 d.). Teisėjų kolegijos 

nuomone, atsižvelgiant į pareiškėjo vykdytų funkcijų specifiką, jo darbas policijos komisariato 

operatyvinėje grupėje pripažintinas budėjimo laiku (VTS 31 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas, 

kvalifikavęs pareiškėjo darbą operatyvinėje grupėje kaip pamaininį darbą, netyrė ir nevertino įrodymų, 

susijusių su šio darbo apmokėjimu, t. y. netyrė bei netikrino duomenų, ar tinkamai buvo apmokėta 

(kitomis formomis kompensuota) už budėjimo laiką, atsižvelgiant į jo trukmę bei kitas įstatymuose 

(Vidaus tarnybos statute) įtvirtintas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Dėl to byla perduota šiam teismui 

nagrinėti iš naujo (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-68/2012; taip pat žr. 

2011 m. gruodžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-3769/2011).  

Kaip jau buvo minėta, didžioji dalis Vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtų 

tarnybinių ginčų buvo susiję su reikalavimais išmokėti darbo užmokesčio dalį, neišmokėtą taikant vėliau 

– Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. ir 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimais – Konstitucijai 

prieštaraujančiomis pripažintas valstybės tarnautojų užmokestį reglamentavusias teisės nomas. Šio 

pobūdžio Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinių teisėjų kolegijų išnagrinėtose bylose buvo 

suformuluotos esminės taisyklės dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo (toliau – ir 

Konstitucinio Teismo įstatymas) 72 straipsnio 4 dalies, ieškinio senaties nuostatų taikymo, darbo 

užmokesčio valstybės tarnautojams keitimo sąlygų, vidaus administravimo aktų, kuriais remiantis 

mokamas sumažintas darbo užmokestis, ginčijimo, reikalavimo priteisti negautą darbo užmokestį ir 

reikalavimo dėl žalos atlyginimo atskyrimo, taip pat administracinio teismo ad hoc atliekamo teisinio 

reguliavimo spragų užpildymo. 38. Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažino, 

kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 

straipsnio 3 dalies (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) nuostata „Jeigu valstybės ar savivaldybės 

institucijos ar įstaigos apskaičiuotas pagal patvirtintas valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių 

kategorijas lėšų valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui poreikis viršys atitinkamiems metams Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžete ir savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus, 

valstybės tarnautojų darbo užmokestis skaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų 

darbo užmokesčio skaičiavimo taisykles, tačiau valstybės tarnautojo pareiginė alga neturi būti mažesnė už 

jo pareiginę algą, gautą iki 2002 m. birželio 30 d.“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 

straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, o 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Valstybės tarnautojų darbo 

užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ 1 ir 2 punktai bei šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

patvirtintos Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės prieštarauja Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam 

teisinės valstybės principui(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl 

tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis), 2013). 

Apibendrinant galima teigti, kad karjeros valstybės tarnautojų teisę į teisingą apmokėjimą už 

darbą įtvirtina Konstitucinio Teismo jurisprudencija, taip pat gausi Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo praktika, kuri užtikrina pažeistų karjeros valstybės tarnautojų teisių gynimą. Atsižvelgiant į šiuo 

metu galiojantį teisinį reguliavimą, manoma, kad teisės į teisingą apmokėjimą už darbą valstybės 

tarnyboje įgyvendinimas yra pakankamas. 

 

Išvados  

 
1. Teisės aktais nėra nustatytas karjeros valstybės tarnautojų garantijų apibrėžimas, todėl garantijų 

turinys aiškėja nagrinėjant teisės aktais suteikiamas socialines teises, kurias dažniausiai ir apima 

garantijos. Garantijos gali būti materialinės (pavyzdžiui, piniginės išmokos) ir nematerialinės 

(darbo vietos išsaugojimas, poilsio dienų suteikimas ir pan.). Karjeros valstybės tarnautojų 

garantijos suvokiamos kaip karjeros valstybės tarnautojo statuso pagrindu įgytų teisės aktuose 

įtvirtintų įvairių teisių rinkinys, apimantis darbo užmokestį ir su juos susijusias tiesiogines ir 

netiesiogines išmokas, įvairaus pobūdžio atostogas, kompensacijas ir pašalpas, su tarnybinės 

veiklos atlikimu, tarnybos pasibaigimu susijusias teises.  
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2. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, Konstitucijos 48 straipsnio 1 

dalis įtvirtina kiekvieno piliečio teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Ši teisė garantuojama 

ne tik darbo, bet ir valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose. Remiantis teismų praktika, 

diferencijuotas valstybės tarnybos santykių teisinis reguliavimas grindžiamas valstybės 

(savivaldybių) institucijų ir jų vykdomų funkcijų ypatumais, šių institucijų vieta visų institucijų, 

per kurias vykdomos valstybės funkcijos, sistemoje, joms nustatytais įgaliojimais, atitinkamiems 

valstybės tarnautojams būtinomis profesinėmis savybėmis, kitais svarbiais veiksniai.  

3. Teismų praktikos analizė atskleidė, kad kompensacinių išmokų teisinis reglamentavimas 

reikalauja papildomo teisės specialistų įvertinimo. Svarbu įvertinti tokius aspektus kaip pašalpos 

karjeros valstybės tarnautojo šeimai reglamentavimą, esant sunkiai materialinei šeimos būklei, 

atsisakant įstatymo analogijos taikymo. Dabartiniu metu garantijos karjeros valstybės tarnautojui 

žuvus ar mirus tarnybos metu, tiesiogiai siejamos su karjeros valstybės tarnautojo vykdoma 

tarnybine veikla bei tarnautojo statusu, tai kritikuotina, nes įstatymu nustatytų kompensacijų 

dydžiai vertintini kaip neproporcingi kitoms piniginę vertę turinčioms karjeros valstybės 

tarnautojų garantijoms. 

 

Rekomendacijos 

 
1. Aiškiau reglamentuoti garantijas karjeros valstybės tarnautojui žuvus ar mirus tarnybos metu, 

įvertinant kompensacijų dydžių proporcingumą. 

2. Siekiant karjeros valstybės tarnautojus paskatinti tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją savo lėšomis, 

reglamentuoti atostogų kvalifikacijai kelti dalinį apmokėjimą (numatant 40 procentų gauto 

vidutinio darbo užmokesčio dydžio apmokėjimą už atostogas skirtas kvalifikacijos kėlimui). 
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SOCIAL AND OTHER GUARANTEES IN CIVIL SERVICE 

 

Summary. In the final work are analyzed the social and other guarantees in civil service. Justify aim to 

examine the relevance of career civil servants of social guarantees and other regulatory aspects, highlighting the 

problematic aspects of the regulation, as well as reviewing the Supreme Administrative Court's interpretation of the 

law, career civil servants and other social guarantees.  

Keywords: civil service, social and other guarantees. 
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SURICATA IDS (INTRUSION DETECTION SYSTEM) PANAUDOJIMAS 

VIDINIO TINKLO GRĖSMIŲ APTIKIMUI 
 

Deividas Milinauskas, lekt. dr. Liudvikas Kaklauskas 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Kompiuterių tinklo apsaugai nuo galimų grėsmių rekomenduojama naudoti vidines bei išorines 

tinklo saugos priemones. Straipsnyje nagrinėjama atviro kodo vidinio tinklo apsaugos priemonė Suricata IDS, 

produktyviai apdorojanti kompiuterių tinklo duomenų srautą. Tirtos Suricata įsilaužimo aptikimo sistemos 

galimybės. Panaudojant regioninės interneto paslaugų įmonės prototipą, suprojektuotas tinklo apsaugos sprendimas 

su Suricata IDS. Sistemos testavimui sukurtos ir pritaikytos taisyklės, reaguojančios į DoS
1
 atakas, elektroninio 

pašto šiukšles, SSH
2
, FTP

3
 atakas. Suprojektuotos sistemos modelis perduoda Suricata posistemei kompiuterių 

tinklo srauto kopiją analizei, taip nestabdomas tinklo darbas. Nustačius pažeidimą, Suricata IDS perduoda 

nurodymus tinklo saugos užtikrinimo mazgui dėl atitinkamų tinklo srauto gijų blokavimo. Sistema sureagavo į 

imituotas DoS, SSH, FTP atakas, elektroninio pašto reklamą ir šiuo tinklo srautus sėkmingai užblokavo. Nustatyta, 

kad sistemos reakcija į kenksmingą įvykį vėluoja nuo 1 iki 17 sekundžių. 

Pagrindinės sąvokos: Suricata IDS, kompiuterių tinklo apsauga, DoS, SSH, FTP atakos. 

 

Įvadas 
 

Kompiuterių tinklo sukūrimas kartu iškėlė ir jo saugumo problemas, kurios aktualėja vystantis 

technologijoms. Kompiuterių tinklų vystymosi istorijoje užfiksuotos tinklų atakos. 1980 metais Kevinas 

Deividas Mitnikas (ang. Kevin Mitnick) pirmasis iš programišių dar būdamas nepilnametis sugebėjo 

sulaužyti prisijungimo kodus į telefoninių tinklų firmas ir naudotis nemokamomis telefono paslaugomis. 

1986 metais susektas virusas Gegutės kiaušinis (ang. The Cuckoo's Egg) – tai elektroninė KGB (rus. КГБ, 

Комитет Государственной Безопасности) šnipinėjimo ataka prieš JAV, renkant karinę informaciją. 

1988 metais Cornell Universitete (JAV) Robertas Moris (ang. Robert Morris) sukūrė pirmąjį kirminą 

Internet Worm ir paleido jį universiteto tinkle. Tobulėjant technologiniams tinklų sprendimams tobulėjo ir 

įsilaužimo sprendimai. 

Tinklo saugumo pažeidimai sutrikdo tinklo darbą arba renka reikiamą komercinę, asmeninę 

informaciją, kad vėliau ją galėtų panaudoti piktiems kėslams. Kaip minėta, tinklo saugos pažeidėjai gali 

būti asmenys, organizacijos. Taip pat organizuojamos nusikalstamos virtualios grupės. Įsilaužimus gali 

organizuoti ir asmenys, kurie dirbo tam tikroje organizacijoje ir turėjo prieigą prie tinklo informacijos 

(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 2015). 

Tyrimo aktualumas. Šiuolaikinis tinklas turi būti saugus, apsaugotas nuo įvairiausių pažeidimų. 

Tai ypač aktualu įmonėms, kurios nuomoja serverius, turi didelius korporatyvinius tinklus ir pan. 

Straipsnyje aptariame nuomojamo serverio resursų apsaugą. Įvertinant, kad šiuolaikiniai vartotojai turi 

didelės spartos internetą, todėl gali nesunkiai kenkti kitiems žmonėms arba jų serveriams, naudojant 

įvairias atakas (DoS ataka, įsilaužimo ataka ir pan.). 

Tyrimo tikslas – ištirti Suricata įsilaužimo aptikimo sistemos panaudojimo galimybes, 

užtikrinant įmonės serverio bei tinklo saugą. Siekiant tikslo, suprojektuota, įdiegta ir suderinta sistema, 

kuri nestabdant tinklo veiklos saugos jį nuo galimų grėsmių. 

Siekiant šio tikslo buvo iškelti tokie tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti teorinę medžiagą apie šiuolaikines tinklo apsaugos priemones, įsilaužimo aptikimo 

sistemas; 

2. Suprojektuoti tinklo apsaugos sprendimą, panaudojant Suricata įsilaužimo aptikimo sistemą; 

3. Suprojektuotą sistemą ištestuoti, panaudojant įvairius užkrėstus tinklo srautus; 

4. Įvertinti Suricata modelio funkcionalumą ir naudojimo galimybes. 

Sistemos testavimui naudotas regioninės interneto paslaugų įmonės prototipas. 

 

                                                 
1
 DoS - (denial of service) - atkirtimo nuo paslaugos ataka. Atakos tikslas - paveikti kompiuterinę sistemą arba 

tinklą taip, kad kompiuterinės paslaugos taptų neprieinamos vartotojams. 
2
 SSH (Secure Shell) yra protokolas, skirtas kliento prisijungimui prie serverio aplinkos (shell) 

<http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-bin/moin.py/Secure%20Shell>. 
3
 Failų persiuntimo protokolas, reglamentuojantis duomenų mainus tarp kliento kompiuterio ir serverio 

<http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/enciklo.html>. 
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Įsilaužimų aptikimo sistemos 
 

Įsilaužimo aptikimo sistemos dažniausiai būną mokamos Windows operacinei sistemai, atviro 

kodo dažniau skirtos Linux, Unix operacinėms sistemoms. Įsilaužimo aptikimo sistemos (angl. Intrusion 

Detection System, toliau IDS) yra realaus laiko tinklo stebėjimo ir aktyvių atsakomųjų priemonių arba 

tinklo saugumo įrenginių aktyvavimo sistemos. IDS pirmą kartą panaudotos 1980 metų balandžio mėnesį. 

Nuo 1980-ųjų vidurio IDS palaipsniui išsivystė į kompiuterių tinklo atakų atpažinimo ekspertines 

sistemas (angl. Intrusion Detection Exper System, toliau IDES). 1990 metais IDS skyla į dvi dalis: tinklo 

srauto perdavimo IDS ir srauto priimančios IDS. Tai paskatino sistemos spartų vystymąsi, dabar yra 

teigiama, kad IDS gali visiškai pakeisti užkardą
4
 (Garšva, Skudutis, 2015). 

Yra daug skirtingų įsilaužimo aptikimo sistemų, tačiau kiekviena turi savo privalumus bei 

trūkumus. Dažniausiai taikant tokią sistemą gerokai sumažėja duomenų perdavimo sparta, našesnės 

sistemos gali panaudoti daug gijų analizės realizavimui, taip žymiai paspartindamos tinklo srauto 

apdorojimą. Galima rasti Windows operacinėms sistemoms skirti IDS – Cyberarms
5
, KFSensor

6
, Specter

7
 

ir daugelis kitų. Linux operacinei sistemai populiariausios yra IDS – Snort
8
, Bro IDS

9
, Suricata

10
 ir 

daugelis kitų. 

KFsensor – tai komercinis produktas, imituojantis tam tikrų paslaugų tarnybų darbą ir leidžiantis 

taip aptikti tinkle plintančius kirminus ar įsilaužėlių veiklą. Programa skirta Windows ir leidžia imituoti 

šios sistemos tarnybas – SQL serverį
11

, IIS
12

, RAS
13

 ir kt. Galima prijungti savo reakcijos į įtartiną veiklą 

scenarijus bei papildyti tarnybų parašų duomenų bazę. Produktas pasižymi nesudėtinga vartotojo sąsaja ir 

turi nuotolinio administravimo galimybę. 

Specter Network Security – tai kompanijos programa, leidžianti aptikti programišius ir juos 

apkvailinti. Ši programa realiu laiku mato, kas bando į ją įsilaužti ir taip renka duomenis apie atakos 

šaltinį. Įdiegta programa Windows operacinėje sistemoje leidžia apsimesti, jog tai tik Linux serveris su 

FTP, HTTP, SMTP paslaugomis. Galima nustatyti, kuriais protokolais bus aptarnaujami programišių 

spąstai, tuomet programa stebi, kas vyksta sistemoje, jei nustatytas įsilaužėlis sistema išsiųs laišką su 

duomenimis apie pažeidėją. Programa nesugeba pati uždaryti atakuojančių loginių kanalų (angl. ports). Ją 

naudojant bus galima stebėti serverį, keisti jo konfigūraciją, panaudojant nutolusios prieigos sąsają. 

Snort – tai realaus laiko paketų peržiūros ir analizavimo įrankis, skirtas TCP/IP
14

 tinklams. Jis 

analizuoja srautą ir aptinka daugelį atakų, nustato buferio perpildymą, prievadų skenavimą, CGI
15

 atakas, 

SMB
16

 užklausas, OS (angl. Operating system, toliau OS) parametrų užklausoms. Sistema taip pat gali 

būti panaudota kaip atsakas atakoms jas blokuojant ar pranešant apie tam tikrus įvykius. Ji gali dirbti su 

papildoma programine įranga, skirta grafiškai atvaizduoti atakų grafikus pagal laiką bei kitus kriterijus 

(SnortSnarf, sguil, OSSIM). Taip pat automatiniam atakų blokavimui, pasinaudojant įvairias ugniasienes 

(ipfw, ipchains, iptables). 

                                                 
4
 Saugos sistema, sergstinti tinklo abonentų grupę arba vietinį tinklą nuo įsilaužimo iš išorinio tinklo 

<http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/enciklo.html>. 
5
 Intrusion Detection for Windows Systems <https://cyberarms.net/>. 

6
 Protect your business from hackers and other cyberthreats with Business Firewall 

<http://bhnbusiness.brighthouse.com/businessfirewall-t2>. 
7
 SPECTER Intrusion Detection System Can Be Made to Consume All CPU Resources By Remote User Actions 

<http://securitytracker.com/id/1001621>. 
8
 Snort is an open-source, free and lightweight network intrusion detection system (NIDS) for UNIX derivatives and 

Windows <https://www.snort.org/>. 
9
 The Bro Network Security Monitor <https://www.bro.org/index.html>. 

10
 Suricata is a high performance Network IDS, IPS and Network Security Monitoring engine <http://suricata-

ids.org/>. 
11

 Windows duomenų bazių serveris. 
12

 Windows interneto paslaugų serveris. 
13

 Windows nutolusios prieigos/administravimo paslauga. 
14

 Pagrindinių interneto protokolų rinkinys, reglamentuojantis duomenų persiuntimą tarp įvairių tipų kompiuterių ir 

operacinių sistemų <http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/enciklo.html>. 
15

 CGI (Common Gateway Interface) - tai Web serverio dalis, kuri gali bendrauti su kitomis programomis, 

veikiančiomis serveryje <http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-bin/moin.py/Common%20Gateway%20Interface>. 
16

 Tai serverio pranešimų blokas (angl. Server Message Block arba SMB) tai tiesiog protokolas, kuris nusako kaip 

informacija bus perduodama iš vieno kompiuterio į kitą arba kaip kompiuteriai tarpusavyje bendraus 

<http://macarena.lt/2013/02/is-windows-i-mac-ir-atvirksciai-skaitom-ir-rasom-ntfs-hfs/>. 

http://cyberarms.net/features/key-features.aspx
http://wiki.eofnet.lt/w/index.php?title=IP&action=edit&redlink=1
http://wiki.eofnet.lt/wiki/OS
http://wiki.eofnet.lt/wiki/Ipfw
http://wiki.eofnet.lt/w/index.php?title=Ipchains&action=edit&redlink=1
http://wiki.eofnet.lt/wiki/Iptables
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Bro IDS – tai atviro kodo su Unix OS suderinama NIDS (angl. Network Intrusion Detection 

System) pasyvi stebėjimo sistema. Ji atlieka analizę keliuose OSI
17

 lygmenyse. Pirmiausia programa 

atmeta srautą, kuris turi minimalią reikšmę stebėjimui, likusi informacija siunčiama į įvykių apdorojimo 

variklį. Bro IDS vykdo saugumo politikos kodavimą, kurį pritaiko atitinkamiems įvykiams ir vartotojui 

pateikia pranešimus ar įspėjimus priklausomai nuo saugumo taisyklių. 

Suricata yra atviro kodo sistema, skirta UNIX OS. Tai viena iš Snort atmainų, tačiau ji yra 

pakeista taip, jog galima ją vykdyti, panaudojant visus OS branduolius ir taip našiau skanuoti tinklo 

srautą. Sistemai tinka Snort taisyklės. 
 1 lentelė. IDS palyginimas 

IDS Kaina Kodo tipas OS Gijų palaikymas 

Cyberarms 149 Eur. Uždaro kodo Windows Daug 

KFsensor 533 Eur. Uždaro kodo Windows Daug 

Specter Nuo 88 Eur. Uždaro kodo  Windows Daug 

Suricata Nemokama Atviro kodo Linux Daug 

Snort Nemokama Atviro kodo Linux Viena 

 

1 lentelėje matome, kad Suricata yra nemokama, atviro kodo ir palaiko tiek gijų, kiek turi 

procesoriaus branduolys, todėl ši sistema atrinkta tolesniam darbui. Suricata leidžia apdoroti iki 10 gb/s 

srautą su praktiškai nekintančiu vėlinimu. Sistema identifikuoja failų tipus perduodamus tinklu, gali 

blokuoti išaugusį failų srautą. 

 

Testavimo modelis, srauto analizės taisyklės 
 

Testavimui suprojektuota kompiuterių tinklo schema, kurioje apjungti 3 serveriai, kurių duomenų 

srautas filtruojamas Suricata IDS (Suricata IDS 2015). Serveris su Suricata IDS turi 2 tinklo plokštės: 

viena – jungiama prie maršrutizatoriaus, kita – jungiasi su komutatoriumi ir bendrina internetą serveriams 

(Domínguez-Rodríguez and etc., 2015). 

 

 
1 pav. Testavimo schema 

 

Toks sprendimas pagreitina žalingo srauto blokavimą, t. y. srautas blokuojamas iš karto, sukūrus 

taisyklę iptables
18

. Suricata IDS (Suricata IDS 2015) serveryje įdiegta Ubuntu Server 14.04.1 LTS
19

 

versija. Įdiegtos reikiamos bibliotekos komandinėje eilutėje surinkus komandą:  
sudo apt-get install build-essential automake libtool bison subversion pkg-config libxml2-dev libxslt-dev autoconf 

libc6-dev ncurses-dev libpcre3 libpcre3-dev openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev 

                                                 
17

 Atvirųjų sistemų jungimo tinklu modelis, apibrėžiantis duomenų perdavimą atviraisiais nevienalyčiais tinklais 

<http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/enciklo.html>. 
18

 Iptables – tai vartotojo aplinkos komandinė programa naudojama Linux 2.4.x ir 2.6.x IPv4 paketų filtravimo 

taisyklių konfigūravimui < http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-bin/moin.py/Iptables >. 
19

 Ubuntu Server 14.04.3 LTS< http://www.ubuntu.com/download/server >. 
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libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libnet1 libnet1-dev libpcap-dev libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev 

libpcap0.8 libpcap0.8-dev libcap-ng-dev coccinelle libcap-ng-dev magic libmagic-dev file libjansson4 libjansson-

dev python-simplejson 

 

Po to diegiama Suricata IDS (Suricata IDS 2015), t. y. persisiunčiama į serverį, išpakuojama, 

suderinamas serveris ir įdiegiama sistema: 
./configure --prefix=/opt/suricata --sysconfdir=/opt/suricata/etc --localstatedir=/var, 

make -j4 (šiuo atveju ant 4 branduolių), 

sudo make install-full (diegiama). 

Sistema pradeda darbą, kai įvedame komandą: 
sudo /opt/suricata/bin/suricata -c /opt/suricata/etc/suricata/suricata.yaml -i=eth0 

Čia /opt/suricata/bin/suricata nurodo, iš kurio katalogo bus kviečiama grėsmių aptikimo 

programa. Parametras -c /opt/suricata/etc/suricata/suricata.yaml nurodo, iš kur skaitomas pagrindinis 

konfigūracijos failas, o -i=eth0 nurodo kurios tinklo plokštės srautas skanuojamas. Sėkmingą sistemos 

darbo pradžią pažymi atitinkamas pranešimas pavaizduotas 2 pav. (Readmine (2), 2015). 

 

 
2 pav. Sėkmingo Suricata IDS darbo pradžia 

 

Sistemoje yra numatyta, kad nustačius pažeidimą pranešimas išsaugomas aktyvumo įrašų failuose 

log kataloge: viename faile saugomi http
20

 įvykdyti veiksmai, kitame pranešimai apie įvykius pagal 

sukurtas taisykles (Readmine, 2015). 

Srauto analizės taisyklės taikytos išeinančio srauto tikrinimui dėl pašto šlamšto (angl. Email 

spam), DoS atakų aptikimui tinkle, FTP ir SSH įsilaužimų nustatymui. Taisyklių formavimui buvo 

naudojami Suricata IDS aprašyti šablonai. Pavyzdžiui, FTP srauto analizei įvesta taisyklė:  
 

alert tcp $EXTERNAL_NET 21 -> $HOME_NET any (msg:"FTP is vidinio tinklo i  isorini tinklą " 

;flow:from_server,established; dsize:<100;content:"530 "; depth:4; 

pcre:"/530\s+(Login|User|Failed|Not)/smi";classtype:unsuccessful-user; threshold: type threshold, track 

by_dst,count 5, seconds 300; sid:2002383; rev:11;) 

 

Taisyklės pradžioje visada aprašomas sistemos veiksmas (galimi pasirinkimai drop, reject, log, 

pass, activate, dynamic), alert sako, kad taisyklė spausdins pranešimą į failą apie galimą pažeidimą. 

Antras žodis TCP
21

 apibūdina protokole, kuris naudojamas pažeidimų paieškai (galimi pasirinkimai 

ICMP
22

, UDP
23

, IP
24

). Trečiame laukelyje nurodome gavėjo vietą, galime naudoti vien IP adresą, tačiau 

ši taisyklė turi aptikti galimus bandymus prisijungti ir iš vidinio serverio į išorinį tinklą, todėl yra 

naudojamas kintamasis $EXTERNAL_NET, nusakantis visus adresus, kurie nepriklauso vidiniam tinklui. 

Taip pat nurodomas loginis kanalas (angl. port), pavyzdyje 21 – FTP servisas (galima naudoti any, tai 

reikštų visus) – tai srauto dalis naudojama FTP įsilaužimų stebėjimui. Indikatorius -> nurodo srautui 

kryptį, kuriam taikoma taisyklė (bet kuriai krypčiai – -<>). Toliau nurodomas analizuojamo srauto 

                                                 
20

 Tai yra pagrindinis ir populiariausias visame pasaulyje metodas pasiekti informacija pasauliniame tinkle (World 

Wide Web), kitaip sakant - tai hyperteksto perdavimo protokolas, Interneto pagrindas 

<http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-bin/moin.py/Hypertext%20Transfer%20Protocol >. 
21

 TCP protokolas veikia aukštesniame lygmenyje, nei IP ir savo duomenų blokų transportavimui naudoja 

potencialiai nepatikimą protokolą IP <http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-bin/moin.py/TCP/IP>. 
22

 ICMP protokolas yra TCP/IP protokolas, leidžiantis tinklo kompiuteriams bendrinti klaidų ir būsenos informaciją. 

ICMP dažnai yra naudojamas trikčių diagnostikai atlikti <http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows7/What-is-

Internet-Control-Message-Protocol-ICMP?f3b4cd90>. 
23

 UDP – tai TCP/IP naudojamas perdavimo protokolas. Šis protokolas yra alternatyva TCP protokolui. Skirtingai 

nei TCP, UDP nėra patikimas, neatlieka duomenų tėkmės kontrolės (flow-control) ir neturi klaidų atitaisymo 

mechanizmų < http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-bin/moin.py/User%20Datagram%20Protocol >. 
24

 Interneto protokolas (taisyklių rinkinys), reglamentuojantis tinklo įrenginių adresavimą, duomenų skaidymą į 

paketus prieš siunčiant ir surinkimą juos atsiuntus, jų maršrutų parinkimą <http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-

bin/moin.py/Internet%20Protocol >. 
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siuntėjo (srauto pradžios) šaltinis, šiuo $HOME_NET kintamasis reiškia visi vidiniai tinklai, šį kintamąjį 

Suricata IDS sistemos konfigūracijos faile galime koreguoti, pridedant daugiau tinklų adresų ar tiesiog 

konkrečių IP adresų. Sekantis nurodomas siuntėjo loginis kanalas, pavyzdyje – Any, kas reiškia bet kokį 

galimą. Po parametros Msg: "norimas tekstas" įvedame norimą pranešimo tekstą, kuris bus spausdinamas 

log faile taisyklei suveikus. Parametras Flow:from_server, established: reiškia, jog taisyklė veiks iš vieno 

serverio (sakykime A) kreipiantis į kitą (sakyime B), o Established pažymi, kad transporto protokolas 

naudoja TCP sesijas (čia galima naudoti reikšmes: to_client, to_server, from_client, not_established, 

stateless, no_stream, only_stream, no_flag, only_flag). Toliau aprašomi srauto analizės kriterijai bei 

serviso reakcija, kai sąlygos yra tenkinamos: dsize:<100;content:"530";depth:4; 

pcre:"/530\s+(Login|User|Failed|Not)/smi"; classtype:unsuccessful-user; threshold: type threshold, track 

by_dst,count 5, seconds 30; Čia yra nuskaitomas turinys, kai jungiamasi iš kliento į serverio FTP 

paslaugą, sistema reaguoja, jei bus neteisingai įvesti prisijungimo duomenys (klaidos kodas – 530). 

Taisyklė suveiks tik tada, kai 5 kartus per 30 sekundžių bus neteisingai įvesti prisijungimo duomenys 

(prisijungimo vardas gali būti bet koks, loginis kanalas taip pat bet koks). Suveikus sąlygoms, bus 

spausdinamas pranešimas log faile. Galima peržiūrėti įvykių registracijos failą, naudojant tail komandą. 3 

pav. matome pranešimą, kuris įrašytas, kai tenkinama pavyzdyje pateikta sąlyga. Pranešimo pradžioje 

visuomet spausdinamas laikas, kada taisyklė suveikė. Čia sid:2002383 – unikalus taisyklės numeris, o 

rev:11 – nurodo kelintą kartą taisyklė yra keičiama. Reikia turėti omenyje, kad kiekviena kartą po 

taisyklės redagavimo reikia padidinti rev skaičių, nes sistema gali ignoruoti šią taisyklę (Readmine (1) 

2015). 

 

 
3 pav. FTP taisyklės, atspausdinta iš log failo 

 

SSH prisijungimo duomenų skenavimo taisyklėje įvesti analogiški parametrai. Elektroniniam 

paštui nustatyta, kad tikrinamas išsiųstų laiškų kiekis per tam skirtą laiką, viršijus jį, fiksuojama klaida. 

DoS atakų paieškos taisyklė ieškos kenkėjų, įvertinant atakos tipą (UDP flood, UDP flood spoofed, ICMP 

flood, SYN flood, Ping Of Death, HTTP flood) bei persiunčiamų paketų kiekį. 

Žalingų srautų imitavimui buvo panaudotos nemokamos programos, generuojančios kenksmingą 

srautą. DoS atakai sukelti panaudotas vienas iš įrankių Windows operacinei sistemai – LOIC (LOIC 

2015). Programa nemokama, ji imituoja TCP, UDP ir HTTP atakas. Testavimui naudotos tik UDP atakos, 

o kito tipo atakoms panaudoti kiti, pagal interneto aprašus, geresni įrankiai, tai – Python (Phyton 2015) 

programavimo kalbos komandos, hping3 (Hping 2015) programa. Sugeneravus UDP Flood ataką, 

Suricata IDS į failą /etc/suricata/log/fast.log įrašo atitinkamą pranešimą (4 pav.). 

 

 
4 pav. UDP DoS atakos pėdsakas log faile 

 

UDP Flood atakos imitavimui geresnė Hping3 programa, nes ji imituoja srautą, lyg jis būtų 

siunčiamas iš labai didelio skaičiaus šaltinių. Ši programa sėkmingai imituoja ir kita DoS atakas. 

Pavyzdžiui, SYN flood sieks serveryje aptikti atvirą prievadą, naudojantį TCP transporto protokolą, po to 

per šį kanalą užmezgamas TCP ryšys ir pradedami dideliu greičiu siųsti SYN paketai. Taip ataka išeikvoja 

sistemos resursus (susijungimų lentelės atmintį), kurie naudojami saugoti ir apdoroti įeinantiems 

paketams, tokios atakos gali baigtis serverio išsijungimu. 5 pav. matome, kad buvo aptikta ši ataka, ji 

imituojama iš skirtingų IP adresų. 

 



152 

 

 
5 pav. Syn Flood atakos aptikimas 

 

Ping of Death atakos (siunčiami ICMP paketai, kurių dydis kinta nuo 1500 baitų iki 65535 baitų) 

imitavimui panaudota į praktiškai visas operacines sistemas integruota ping komanda su –s raktu. Tokiai 

atakai aptikti reikia 2 taisyklių, viena iš jų turi paketus filtruoti pagal gavėją, kita – pagal siuntėja. Tokiu 

atveju mes žinosime, iš kokio IP adreso esame atakuojami ir jį užblokavus atakos bus panaikintos. Jei 

siuntėjo adresai keičiasi, tada vienintelė apsaugos priemonė – išjungti ICMP servisą (Readmine (1) 2015). 

 

Suricata IDS taikymas įmonės tinkle 
 

Parenkant sprendimą, buvo orientuotasi į mažos įmonės tinklą, kai jis realizuotas viename 

pastate. Tokie kompiuterių tinklai yra dažniausiai sutinkami Lietuvoje. Siekiant nestabdyti kompiuterių 

tinklo srauto, rekomenduojama tinkle naudoti valdomą komutatorių su srauto kopijavimo galimybe. Tada 

Suricata IDS serveris jungiamas į prievadą, kur bus persiunčiama srauto kopija (6 pav.). Srauto kopija 

analizuojama ir, aptikus neleistą veiksmą, sistemą perduos srauto gijos blokavimo taisyklę į užkardą 

iptables. Proceo automatizavimui sukurtas perl
25

 komandų rinkinys, kuris automatiškai saugo naujas 

iptables taisykles. Panaudojant samba
26

 serverį Suricata IDS serveris komunikuoja su ugniasiene, todėl 

pakeitimai automatiškai perduodami per tinklą, t. y. Suricata serveris sinchronizuojamas su užkardos 

serveriu. Dar geriau, jei šie serveriai būtų tiesiogiai sujungti atskira tinklo linija (6 pav. raudonas 

punktyras). Tuomet kenkėjiškas serveris nebeturi prieigos prie interneto, o serverio administratorius 

gauna elektroninį laišką, jog aptikti kenkėjiški veiksmai (Domínguez-Rodríguez and etc. 2015). 

 
6 pav. Suricata IDS taikymas įmonės kompiuterių tinkle 

 

Naudojant tokį jungimo būdą tinklo srauto vėlinimas nepadidėja, tačiau atsiranda nežymus 

pažeidimo blokavimo vėlinimas. Eksperimentais nustatyta, kad blokavimo vėlinimas kinta nuo 1 s. iki 17 

s. Laikas priklauso nuo blokavimo taisyklės bei nuo tinklo sujungimo, jei realizuotas papildomas tinklo 

segmentas, jungiantis Suricata serverį su užkardos serveriu, tai reakcijos laikas trumpesnis. 

 

 

 

 

                                                 
25

 Perl yra bendros paskirties programavimo kalba, kuri pradžioje buvo skirta manipuliavimui tekstu, o dabar yra 

naudojama daugeliui užduočių: sistemų administravimui, interneto svetainių, tinklo, grafinių sąsajų programavimui 

ir kitoms užduotims <http://perl.lt/>. 
26

 Samba – tai skirtingų platformų operacinių sistemų komunikavimo servisas  <https://www.samba.org/>. 
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Išvados 
 

1. Remiantis dažniausiai naudojamų tinklo srauto analizės priemonių palyginimu, atrinkta 

našiausia – Suricata IDS. 

2. Panaudojant regioninės interneto paslaugų įmonės prototipą, suprojektuotas ir realizuotas 

tinklo apsaugos sprendimas su Suricata IDS. 

3. Sistemos testavimui sukurtos ir pritaikytos taisyklės, reaguojančios į DoS atakas, elektroninio 

pašto šiukšles, SSH, FTP atakas, parinktos tinklo atakų imitavimo priemonės. 

4. Nustatyta, kad sistemos reakcija į kenksmingą įvykį vėluoja nuo 1 iki 17 sekundžių, tai 

priklauso nuo Suricata IDS ir tinklo saugos užtikrinimo mazgo tarpusavio jungties. 
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SURICATA IDS (INTRUSION DETECTION SYSTEM) USES FOR THE INTERNAL NETWORK 

THREAT DETECTION 

 

Summary. In order to have secured computer network from possible threat recommended using internal 

and external security means. There is analyzed open source local network safety tool Suricata IDS in the article. It 

productively analyses computer traffic. Suricata intrusion detection capabilities are investigated. Computer network 

security solution with Suricata IDS is modeled. In model used regional company of internet service prototype. For 

system testing created and used rules, which detect DoS, SSH, FTP attacks, email spam. Designed model to 

subsystem Suricata transmit a network traffic copy for analysis, in this case traffic delay is minimal. If detected 

threat Suricata IDS send commands into network firewall for some traffic blocking. System tested with programs 

which simulated DoS, SSH, FTP attacks and email spam, this traffic successfully blocked. It was found, that reaction 

of system to adverse event delay from 1 to 17 seconds. 

Keywords: Suricata IDS, computer network safety, DoS, SSH, FTP attacs. 
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UAB „BAGETA“ KOMANDINIO DARBO ANALIZĖ RINKODAROS 

KONTEKSTE 
 

Linas Mickus 

Mokslinis vadovas doc. dr. Renata Veršinskienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 

Anotacija. Šiame straipsnyje analizuojamas komandinis darbas rinkodaros kontekste, aptariama komandos, 

grupės teorinė samprata, tai pat komandų ir grupių skirtumai, komandos privalumai bei trūkumai, apžvelgiami 

komandos konfliktai bei komandos ir rinkodaros tarpusavio ryšys. 

Pagrindinės sąvokos: komanda, komandinis darbas, grupė, rinkodaros komplekso elementas – žmonės. 

 

Įvadas 
 

Tyrimo aktualumas.  Straipsnyje pateikiama informacija apie komandinio darbo ir rinkodaros 

tarpusavio ryšį. 

Tyrimo problema. Problemos kontekstas yra susijęs su organizacijų dėmesio nekreipimu į 

komandinio darbo ir rinkodaros tarpusavio ryšį. 

Tyrimo objektas – UAB ,,Bageta“ komandinis darbas rinkodaros kontekste.  

Tyrimo tikslas – atlikti UAB „Bageta“ komandinio darbo analizę rinkodaros kontekste. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti komandinio darbo sampratą teoriniame kontekste. 

2. Aptarti komandinio darbo esmę rinkodaros kontekste teoriniu aspektu. 

3. Išanalizuoti kiekybinio tyrimo duomenis apie UAB ,,Bageta“ komandinį darbą rinkodaros 

kontekste  

Tyrimo rezultatai. UAB “Bageta“ yra būdingas komandinis darbas, dauguma darbuotojų pritaria 

komandinio darbo organizavimui įmonėje ir yra įsitikinę, kad nuo efektyvaus komandinio darbo priklauso 

įmonės prestižas, reklama – komandinis darbas ir įmonės rinkodara yra tarpusavyje susiję. 

 

Komandinio darbo teorijos analizė 

 
S. Raižienė ir A. Endriulaitienė (2008) teigia, kad komanda yra nedidelė žmonių grupė, kurių 

įgūdžiai papildo vienas kitą siekiant bendro tikslo, už kurį kiekvienas komandos narys yra atsakingas. 

Komandos nariai yra vienas nuo kito priklausomi, nes nuo vieno nario darbo priklauso kitų komandos 

narių darbas, jie turi bendrauti ne tik su vadovu arba komandos lyderiu, tačiau ir tarpusavyje (žr. 1 pav.).  

 
1 pav. Komanda 

Šaltinis: S. Raižienė, A. Endriulaitienė (2008, p. 8) 

 

Pasak J. A. F. Stoner, R. E. Freeman ir Jr. D. R. Gilbert (2000), komanda vadiname du ar daugiau 

žmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir daro vienas kitam įtaką, siekdami bendro tikslo. 
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V. Barvydienė ir J. Kasiulis (2005) komandomis vadina efektyvias darbo grupes, kurios yra 

pasiekusios aukščiausią lygį. Pasak K. B. Everard ir G. Morris (1985), komanda – tai žmonių grupė, 

galinti veiksmingai imtis bet kokio darbo, kuriam atlikti ji ir buvo sukurta.  

,,Komandą sudaro du ir daugiau asmenų, kurie yra susiję tarpusavio ryšiais bei reikalingi vienas 

kitam bendram tikslui pasiekti. Dažniausiai tai yra vienas kitą papildančios asmenybės, kurios siekiant 

bendro tikslo sutinka bendradarbiauti bei padėti viena kitai“ (Jazukevičiūtė, Lamsodienė, 2007).  

Pasak A. Sakalo (1998), sąvoka komanda (team) labiausiai paplitusi sporte ir anglų kalba 

kalbančių šalių literatūroje. Tarptautinių žodžių žodyne nurodoma, kad komanda (pranc. Commande; lot. 

Commendo – įsakau, rekomenduoju) yra laikinai suformuotas, nedidelis (nuo 3 iki keliasdešimties 

žmonių) karinis dalinys tam tikrai užduočiai atlikti; įsakymas, liepimas (Vaitkevičiūtė, 2001). Šiame 

komandos apibūdinime netiesiogiai išreiškiamos dvi prielaidos. 

Komandos sąvoka yra tarsi autokratinio vadovavimo stiliaus veidrodinis atspindys, nes tokį stilių 

pasirinkęs vadovas visas problemas sprendžia pats, o paliepus pateikia pavaldiniams įsakydamas, 

komanduodamas (Bagdonas, Bagdonienė 2000). 

M. A. West (2011) teigimu, „dirbdami kartu laimime kur kas daugiau, nei veikdami individualiai. 

Tai yra grupių sinergijos principas, reiškiantis, kad visos grupės indėlis yra didesnis nei atskirų jos narių 

indėlių suma. Anot šio autoriaus, komandinis darbas peržengia organizacijų ir valstybių ribas. Daugelis 

gamintojų kartu su tiekėjais sudaro komandas, kad gerėtų kokybė, mažėtų sąnaudos ir būtų užtikrintas 

nuolatinis tobulėjimas“. 

Kodėl verta dirbti komandose? Į šį klausimą atsako mokslininkas M. A. West (2011): 

 Komandos yra geriausias būdas įgyvendinti organizacijos strategiją. 

 Komandos gali greitai ir efektyviai reaguoti į sparčiai kintančią aplinką. 

 Komandos padeda organizacijoms greitai ir rentabiliai sukurti ir pateikti produktus bei paslaugas. 

 Komandos gali dirbti sparčiau ir efektyviau, nes jų nariai dirba lygiagrečiai ir yra tarpusavyje 

priklausomi, tuo tarpu pavieniai žmonės dirba nuosekliai ir kur kas lėčiau. 

 Komandos suteikia organizacijoms galimybę efektyviau mokytis (ir išsaugoti tai, kas išmokta). 

 Mišrių funkcijų komandos skatina gerinti vadovavimo kokybę. 

 Mišrių funkcijų komandos gali imtis radikalių pokyčių. 

 Sutaupoma laiko, jei darbus, kuriuos anksčiau paeiliui vykdė pavieniai žmonės, komandų nariai 

gali atlikti vienu metu. 

 Dirbantis komandose personalas teigia esąs labiau susidomėjęs ir įsipareigojęs, o tyrimai taip pat 

rodo, kad tokių darbuotojų streso lygis yra mažesnis nei nedirbančių komandose žmonių (West, 

2011, p. 14-15). 

R. Alonderienė ir I. Bakanauskienė (2003) išskiria šiuos komandų tipus: darbo ar paslaugų 

komandos, projektų komandos ir tikslinės komandos. 

Darbo ir paslaugų komandos daugiausia vykdo rutiniškos gamybos ar paslaugų užduotis. 

Komandos egzistuoja ilgą laiką, narystė beveik nekinta nuo susiformavimo pradžios. Projektų komandos 

suburiamos konkretiems tikslams ir išyra, kai užduotis yra atlikta. Projektų komandos darbas nutolęs nuo 

pagrindinės organizacijos veiklos krypties, ir todėl mažiau rutininės nei darbo komandų. Tikslinės 

komandos dažniausiai suburiamos vienai užduočiai atlikti, kuri daugiau niekada tikriausiai 

nebepasikartos. 

Pagal J. Jazukevičiūtė, E. Lamsodienė (2007) dirbant komandoje susiduriama su daugeliu 

sunkumų: 1) Prastas komandos narių pasirinkimas. Dažniausiai komandos yra kuriamos, todėl asmenys, 

atsakingi už komandos veiklos efektyvumą tūrėtų daug dėmesio kreipti į tai, kaip žmonės atrenkami į 

konkrečią komandą ir į tai, kaip jie yra įtraukiami į visos organizacijos darbą (Lencioni, 2002). 2) 

Abipusis pasitikėjimas ir nuoširdumas. Daugelis sunkumų komandos darbe kyla dėl vyraujančio 

nepasitikėjimo tarp komandos narių. Vienas iš komandos vadovo uždavinių – sudaryti tinkamas sąlygas 

komandos nariams atvirai ir nuoširdžiai bendrauti tarpusavyje bei visais įmanomais būdais skatinti tokį 

bendravimą (Levi, 2007). 3) Neaiškiai suformuluota užduotis. Daug nesusipratimų kyla ir daug laiko 

iššvaistoma dėl to, kad komandos užduotis yra netinkamai suformuluota (Vijeikienė, Vijeikis, 2000). 

M. A. West (2011) teigia, kad ,,per dažni konfliktai (nesvarbu, ar jie kiltų dėl užduoties, ar dėl 

kitos priežasties) komandos nariams atrodo grėsmingi ir nemalonūs, jie gali pakenkti santykiams ir 

komandos efektyvumui (p. 150). „Konfliktai būna ypač žalingi, kai virsta asmeniniais, kai komandos 

nariai užsipuola vienas kitą ar menkiną vienas kito įgūdžius, gebėjimus arba darbą. Tai daro žalą ir 

konflikto dalyviams, ir visai komandai. Visi komandos nariai turi ryžtingai veikti, kad tokių konfliktų 

nebūtų, ir pasirūpinti, kad vaidmenys ir atsakomybė būtų gana aiškūs bei teisingi (West, 2011)“. Yra trys 

konfliktų komandose tipai: dėl užduoties (pvz., ,,kurį naują produktą turėtume gaminti“), dėl procesų 
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(pvz., ,,tavo pareiga tai daryti o ne mano“) ir tarpasmeninis (pvz., ,,tu elgiesi šiurkščiai ir mane erzini!“) 

(De Dreu, Van Vienen, 2001; Jesh, 1997). 

 
2 pav. Septyni komandų vidaus konfliktų paradoksai 

Šaltinis: B. Vijeikienė, J. Vijeikis (2000) 

 

Tapatumo (identiteto) paradoksas yra tas, kad komandos turi vienyti skirtingų įgūdžių ir pažiūrų 

žmones vien dėl to, kad jie yra skirtingi, tuo tarpu žmonėms dažnai atrodo, kad komandos slopina jų 

individualumą. Demaskavimo paradoksas remiasi tuo, kad nors komandos nariai turi atskleisti, ką jie 

galvoja. Jei komanda nori sėkmingai darbuotis, tačiau atmetimo baimė verčia juos atskleisti tik tai, kas, jų 

nuomone, bus priimtina kitiems. Pasitikėjimo paradoksas yra tas, jog siekdami sukurti pasitikėjimą 

komandoje, žmonės pirmiausia turi pasitikėti komanda; kartu komanda turi pasitikėti savo nariais, nes 

pasitikėjimą skatina tik pasitikėjimas. Individualumo paradoksas reiškia, kad komandos stiprybę sudaro 

tik jos pavienių narių stiprybė, tačiau dirbdami kartu su komanda, jie gali jausti pavojų savo 

individualumui. Valdžios paradoksas remiasi tuo, kad komandos galią sudaro jos narių galia, tačiau tapę 

komandos nariais jie netenka savo individualios galios – parduoda ją komandos žinion. Smukimo 

(regresijos) paradokso šaknys – tai, kad nors individai tampa komandos nariais, tikėdamiesi būti 

,,didesni“ (svarbesni) nei prieš įstodami į komandą, tačiau komanda prašo jų būti mažesniais, kad pati 

komanda galėtų tapti didesnė. Šia prasme individo norai daryti pažangą komanda priešinasi ir verčia jį 

regresuoti. Pagaliau kūrybiškumo paradoksas pasireiškia tuo, kad nors komandos turi keistis, kad 

išlaikytų, tas pokytis reiškia seno naikinimą ir naujo kūrimą. Todėl bet koks priešinimasis griovimui 

mažina komandos kūrybiškumą (Vijeikienė, Vijeikis, 2000 ). 

M. A. West (2011) išskiria šias konfliktų priežastis: 

 Ne iki galo aiškūs vaidmenys arba abipusio supratimo dėl jų stoka. Tai sukelia diskusijas, kas ką 

turėtų daryti, įtarimus, ar teisingai paskirstytas darbas. 

 Aiškiai neapibrėžti bendra vizija bei uždaviniai. Kai neaišku, koks komandos tikslas, 

konkuruojantys komandos narių tikslai gali sukelti konfliktą. 

 Funkcinės orientacijos skirtumai. Jei komanda tiekia klientams produktus viename geografiniame 

rajone, atsakingam už pardavimus komandos nariui labiausiai rūpi produktų kainos mažinimas ir 

greitas užsakymų vykdymas. Tuo metu atsakingas už gamybą komandos narys labiau nori, kad 

produktai būtų kokybiški, pageidauja skirti daugiau laiko jiems tinkamai pagaminti, o ne skubėti 

ir padaryti klaidų. Tarp šių dviejų komandos narių neišvengiamai kyla konfliktas. 

 Užimamos padėties neatitikimas. Taip atsitinka, kai komandoje finansų asistentas tvarko išlaidas, 

kurias turėtų kontroliuoti vadovas. 

 Iš dalies sutampantys įgaliojimai. Neaišku, kas atsakingas už konkretų užduoties aspektą. 

 Tarpusavio priklausomybė vykdant užduotį. Šitaip atsitinka tada, kai komandos nariai, norėdami 

sėkmingai baigti savo užduoties dalį, turi pasikliauti vienas kitu. Kai produktas gaminamas iš 
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sudedamųjų dalių, kad vienas komandos narys gerai atliktų savo darbo dalį, jis turi laiku sulaukti 

kito bendradarbio sėkmingai atliktos užduoties dalies. 

 Nesuderintos vertinimo sistemos. Šitaip atsitinka tada, kai vienu metu mėginama gerinti produkto 

kokybę, didinti jo pateikimo spartą ir mažinti išlaidas. 

S. Raižienė, A. Endriulaitienė (2008) teigia, „kad galima padaryti keletą išvadų apie konfliktų 

sprendimą: pirma, komandos darbe negalima išvengti konfliktų; antra, komanda neturi bijoti konfliktų, 

nes jie gali padidinti komandos efektyvumą, jei bus sprendžiami konstruktyviai; trečia, kiekvienas 

komandos narys turi savitus konfliktų sprendimo įgūdžius, tačiau žinodamas įvairesnius konfliktų 

sprendimo būdus bei galvodamas apie jų taikymo pasekmes gali tam tikroje situacijoje pasirinkti 

geriausią konflikto sprendimo būdą; ketvirta, konfliktų sprendimą, kaip tam tikrą įgūdį, galima tobulinti 

(p. 161)“. 

Pasak Harisono, ,,ši technika remiasi teiginiu, kad daugelis žmonių kilus konfliktui formuoja 

taktišką poziciją ir yra pasirengę ieškant sprendimo skirti laiko ir daryti nuolaidas“. 

Devyni pagrindiniai vaidmenys, kuriuos nustatė Dr. Belbin (1993):  
 

 
3 pav. Devyni komandiniai vaidmenys pagal Dr. Belbin 

Šaltinis: B. Vijeikienė, J. Vijeikis (2000, p. 54). 

 

Sėjikas – priskiriamas idėjų tipų komandoje grupei. Tai labai protingi, originaliai mąstantys, 

puikiai sprendžiantys sudėtingas problemas komandos nariai. Jis sėja sėklas, kurias likusi komandos dalis 

puoselėja, kol jos atneša vaisių (Jazukevičiūtė, Lamsodienė, 2007). 

Išteklių tyrinėtojas – išteklių tyrinėtojai taip pat kūrybingi, bet jie negeneruoja naujų idėjų tokiu 

būdu, kokiu tai daro sėjikai. Jiems labiau patinka iš kažko kito paimti neapdorotą idėją ir ją išvystyti. Jie 

yra smalsūs, o taip pat paprastai itin populiarūs. Jie – įgudę diplomatai ir derybininkai. Jų pozityvi ir 

optimistiška prigimtis gali turėti vertingos įtakos komandos moralei ir motyvacijai. Išteklių tyrinėtojas 

turi daugybę kontaktų komandos išorėje (Vijeikienė, Vijeikis, 2000). 

Koordinatorius – santūrus, savimi pasitikintis asmuo. Tai stipri vienijanti jėga grupėje, turinti 

autoritetą kitų grupės narių tarpe (Savanevičienė, Šilingienė, 2005). 

Formuotojas – šie asmenybės tipai yra dinamiški ir pilni nervingos energijos. Formuotojas yra 

mokantis bendrauti, impulsyvus ir nekantrus, be to, dažnai susierzina – kartais priartėja prie paranojos. Jie 

nori rezultatų ir darys spaudimą kitiems, kad jų pasiektų – tai gali privesti prie ginčų, bet jie ilgai nesitęs 

ir bus greitai užmiršti (Savanevičienė, Šilingienė, 2005). 

Patarėjas (vertintojas) – šie žmonės yra protingi, stabilūs ir intravertiški. Jie gali būti nejautrios 

asmenybės – netgi šaltos. Jų stiprybė yra ne idėjų generavimas, bet aiški, bešališka kitų žmonių idėjų 

analizė. Jie pasveria visus už ir prieš, yra įžvalgūs teisėjai (Vijeikienė, Vijeikis, 2000). 

Komandos žmogus – yra paremiantis, jautrus ir socialus, jis aiškiausiai atpažįsta paslėptas 

emocines komandos tendencijas. Tokie žmonės yra geri klausytojai ir diplomatai, lojalūs komandai, 
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populiarūs ir švelnios natūros. Jų instinktyvi reakcija į naujas idėjas yra jas plėtoti, o ne užkaišioti jose 

skylėse (Savanevičienė, Šilingienė, 2005). 

„Vykdytojas – tai asmuo, kuris turi organizacinių įgūdžių, bendrumo jausmą ir savidiscipliną 

paversti idėjas ir sprendimus nustatytais ir valdomais uždaviniais. Vykdytojai bendrus planus paverčia 

veiksmo planais. Jie sunkiai dirba ir yra sistemiški, be to lojalūs ir neturi stipraus asmeninio intereso. 

Jiems nepatinka staigūs pasikeitimai (Vijeikienė, Vijeikis, 2000)“. 

Užbaigėjas – tvarkingas, sąžiningas, nerimstantis asmuo. Jis sugeba grupės generuotas idėjas, 

priimtus sprendimus paversti įvykdomais uždaviniais (Savanevičienė, Šilingienė, 2005).   

Specialistas – yra pasišventę įgyti labai specializuotus įgūdžius ar žinias. Jie labiausiai domisi 

savo objekto sritimi, kurią jie tobulina ir kurioje jie pasiekia tikrai profesionalų lygį. Specialistai turi 

stimulą, atsidavimą ir tikslingumą tapti siauros srities ekspertais (Vijeikienė, Vijeikis, 2000). 

S. Raižienė, A. Endriulaitienė (2007) teigia, „kad efektyvi komanda yra ta, kuri geba pasiekti 

išsikeltą tikslą, o tokioje komandoje dirbami individai gali patenkinti savo individualius poreikius. 

Komandos tikslas gali būti pasiektas tik tuomet, kai visi komandos nariai deda visas pastangas bendram 

tikslui pasiekti. Tai įmanoma tik tuomet, kai siekdami komandos tikslo žmonės patenkins ir asmeninius 

poreikius: savęs įtvirtinimo, bendrumo (priklausymo), saugumo, pagarbos“. 

Norint, kad darbas komandoje būtų sėkmingas, efektyvus visu pirma turi būti užtikrinamos 

būtinos sąlygos. J. Jazukevičiūtė, E. Lamsodienė (2007) išskiria šiuos tris veiksnius į tris grupes: 

1. Veiksniai, susiję su grupės užduotimi. 

2. Veiksniai, susiję su grupės sudėtimi. 

3. Veiksniai, susiję su organizaciniais grupinio darbo aspektais. 

S. P. Robbins (2003)  pateikia svarbiausius veiksnius, lemiančius komandos darbo efektyvumą: 

 Darbo planavimas apima, įgūdžių įvairoves, bendrų grupių užduočių skyrimą ir reikšmingumą. 

Efektyvi komanda dirba kartu ir yra atsakinga už reikšmingų užduočių atlikimą. Komandos nariai 

yra motyvuoti dirbti kartu, o jų motyvacija didina atsakomybę už skirtas užduotis. 

 Struktūra apima gebėjimus, kompetencijas, asmeninius vaidmenis komandoje, komandos dydį, 

lankstumą bei teikiamą pirmenybę komandiniam darbui. Struktūros kategorija apima tuos 

veiksnius, pagal kuriuos komanda yra sudaroma.  

 Turinio kategorijai priklausantys veiksniai apibūdina tai, kas svarbu, kad darbas būtų atliekamas 

produktyviai. Komanda turi tūrėti reikiamas darbo priemones, lyderį ar vadovą, pasitikėti vienas 

kitu ir ypač vadovu.  

 Proceso veiksnių kategorijai priskiriamos komandos narių atsidavimas bendram tikslui, 

specifinių užduočių iškėlimas, valdomas konfliktų lygis, visų komandos narių įtraukimas į bendrą 

veiklą (Robbins, 2003).   

Žmonės – vienas rinkodaros komplekso elementų. E. Vitkienė (2004) 7P  įvardija kaip žmones: 

1P – prekė (žmonės) – paslauga nėra materiali prekė, o paslaugas teikiančias įmonės personalo ir 

paslaugos vartotojo sąveikos dėka pasiektas rezultatas. 

2P – kaina (žmonės) – paslaugos kokybė, jos vertingumą kuria tiek paslaugos vartotojas, tiek ir 

jos tiekėjas. 

3P – paskirstymas (žmonės) – paslaugos vartotojas tiesiogiai susijęs su paslaugos teikimo šaltiniu 

(vieta, laiku). 

4P – rėmimas (žmonės) – tai į vartotoją orientuota informacinė marketingo ryšių sistema, į kurią 

paslaugos teikėjas ir vartotojas įtraukti nepaisant jų valios. 

5P – žmonės – paslaugų įmonės personalo ir paslaugų vartotojų elgsena bei tarpusavio ryšiai 

formuoja paslaugos techninę ir funkcinę kokybę. 

6P – politika (žmonės) – surasti, išlaikyti ir stiprinti ryšius su paslaugų vartotojais bei parneriais. 

7P – filosofija (žmonės) – paslaugų įmonės, jos partnerių bei vartotojų norų, pageidavimų, 

nustatymo bei poreikių tenkinimo reikmių visuma ir yra paslaugų įmonės egzistavimo filosofija. 

Pasak Stephen (2003), efektyvi komanda sujungia bendradarbiavimo ir konkurencijos elementus. 

Tokios komandos nariai padeda vienas kitam pasiekti geriausių asmeninių rezultatų. 

Kad rinkodaros komplekso elementas – žmonės pasireikštų efektyviau, jie turi susiburti į 

komandas, o norint, kad komanda būtų efektyvi, komandos nariai turi turėti sau tinkamą vaidmenį, 

laikytis komandos taisyklių, tikslo, sutelktumo. 
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Komandinio darbo rinkodaros kontekste tyrimo analizė UAB „Bageta“ 

 
Analizuojama organizacija, UAB „Bageta“, įkurta 1992 m. Šiaulių rajone, Meškuičių miestelyje. 

Įmonė dirba su mediena, gamina įvairius gaminius iš apdirbtos medienos, pagrindinė veikla – šarnyrinės 

taros gamyba (dar kitaip vadinama padėklų apvadai). Įmonėje dirba  90 darbuotojų. įmonė yra viena iš 

pirmaujančių gamintojų pagal šarnyrinės taros apimtis Lietuvos ir Baltijos regionuose. Profesionali 

komanda ir ilgalaikė patirtis medienos apdirbime suteikia galimybę pasiūlyti aukštos kokybės produkciją 

konkurencingomis kainomis rinkoje.  

Kiekybiniame tyrime, anketinėje apklausoje, dalyvavo 90 darbuotojų, iš jų 60 proc. vyrų ir 36 

proc. moterų. 82 proc. respondentų teigė, kad jie pritaria komandiniam darbui, nes duoda gerų rezultatų, 9 

proc. respondentų teigė, kad jiems yra geriau dirbti individualiai. Respondentai išskyrė tris esminius 

komandinio darbo privalumus: bendravimas, bendro tikslo siekimas bei greitesni darbo rezultatai. 

Respondentai išskyrė tris esminius trūkumus: komandos narių priklausymas nuo kitų, komandos narių 

nepasitikėjimą vienas kitu, komandos nariai nesidalina idėjomis. Įmonėje komandos formuojamos pagal 

gebėjimus, taip teigė 60 proc. respondentų. Dauguma respondentų – 58 proc., paklausti apie sprendimų 

priėmimą komandose, atsakė, kad sprendimai yra priimami tarpusavio pasitarimu. Respondentai, 

paklausti apie konfliktus, teigė, kad dažniausiai vyksta dalykinio pobūdžio konfliktai – taip teigė 60 proc. 

apklaustųjų, o 40 proc. respondentų teigė, kad vyksta asmeninio pobūdžio konfliktai. 56 proc. 

respondentų teigė, kad konfliktus sprendžia pačioje komandoje, 28 proc.  respondentų teigė, kad juos 

sprendžia organizacijos vadovas. 40 proc. respondentų buvo įsitikinę, kad konfliktai trukdo efektyviam 

komandiniam darbui ir menkina organizacijos prestižą. Kokius vaidmenis atlieka komandos nariai, žiūrėti 

2 paveiksle.  

 

 
4 pav. Komandos narių vaidmenys, proc. 

 

Kaip matome, 22 proc. yra sėjikai, 20 proc. – vykdytojai, 16 proc. – koordinatoriai ir komandos 

žmonės, 8 proc. – formuotojai, 6 proc. – specialistai. Galima teigti, kad komandose daugiausia yra sėjikų, 

kurie komandai stengiasi atnešti kuo daugiau idėjų. 54 proc. respondentų teigė, kad kiekviena komanda 

turi savas taisykles. 68 proc. respondentų buvo įsitikinę, kad už komandos rezultatus atsako pati 

komanda.  54 proc.  respondentų teigė, kad komandinis darbas padeda greičiau atlikti reikiamus darbus, 

tačiau 40 proc. respondentų atkreipė dėmesį, kad tai priklauso nuo užduoties turinio, o 6 proc. – 

komandinis darbas mažina darbo našumą. Į klausimą „ar jūsų komandos  organizacijoje dirba efektyviai“ 

88 proc. apklaustųjų atsakė, kad taip. 100 proc. respondentų teigė, kad efektyvus komandinis darbas yra 

reklama, prestižas įmonei. 
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Išvados 

 
Komandinis darbas gerina darbo rezultatus, darbas vyksta greičiau, kokybiškiau. Tačiau norint 

dirbti komandoje, žmogus turi prisitaikyti prie komandos narių, nes įvairių asmenybių bruožų samplaika 

įgalina komandą dirbti efektyviai, nes tada komandos nariai gali mokytis vienas iš kito, o efektyvumas 

komandoje yra vienas svarbiausių veiksnių užtikrinant gerą, greitą bei kokybišką darbą. Kiekvienoje 

komandoje kiekvienas narys turi turėti sau priimtiną vaidmenį, kuriuo galėtu atstovauti savo komandoje. 

O vaidmenys pasireiškia per jų sugebėjimus, žinias, tikslus bei charakterį. Organizuojant komandinį 

darbą, pirmiausiai reikia sukurti efektyvią, imlią komandos darbui grupę. Parinkti jai priimtiną 

vadovavimo stilių, sugebėti pažadinti kūrybinį potencialą bei sumaniai valdyti iškilusius konfliktus. 

Rinkodaros komplekso elementas – žmonės bus efektyvus, jei žmonės bursis į komandas, todėl galima 

teigti, kad tarp komandinis darbas ir rinkodara yra tarpusavyje susiję. 

Remiantis kiekybinio tyrimo rezultatais, galima teigti, kad UAB „Bageta“ įmonėje komandinis 

darbas vyksta, yra būdingi ir dalykinio, ir asmeninio pobūdžio konfliktai, kurie dažniausiai yra 

sprendžiami komandos viduje, bet nutinka ir taip, kad problemas sprendžia organizacijos vadovas, o ne 

nariai komandoje. Yra dalis darbuotojų, kurie nori dirbti individualiai, kurie nepritaria komandiniam 

darbui ir yra įsitikinę, kad individualus darbas yra efektyvesnis. Kalbant apie pasiekimus, tai įmonės  

komandos pačios atsako už savo rezultatus. UAB „Bageta“ darbuotojai yra įsitikinę, kad efektyviai 

dirbančios komandos yra įmonės prestižas, kad tai reklama įmonei. Tai reiškia, kad komandinis darbas ir 

įmonės rinkodara yra tarpusavyje susiję dalykai. 

 

Rekomendacijos 

 
Remiantis gautais atlikto tyrimo rezultatais ir komandinio darbo analize UAB „Bageta“, galima 

teikti šias rekomendacijas: 

 Anketos duomenimis, 18 proc. darbuotojų yra prieš komandinį darbą, todėl būtų svarbu 

supažindinti juos su komandiniu darbu, koks komandos tikslas, kokių rezultatų būtų galima 

pasiekti.  

 Tiek asmeninio, tiek dalykinio pobūdžio konfliktus reikėtų spręsti susirinkimų metu arba pačiose 

komandose. 

 Dauguma darbuotojų mano, kad vidiniai konfliktai trukdo efektyviam komandos darbui, todėl 

reikia, kad konfliktai būtų kuo greičiau sprendžiami. 
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JSC „BAGETA“ TEAMWORK ANALYSIS IN MARKETING CONTEXT 

 

Summary. The aim of this paper is to perform JSC „Bageta“ (Ltd.) teamwork analysis in marketing 

context. The tasks are to analyze the theoretical concept of teamwork, to discuss the essence of teamwork in the 

context of the theoretical aspects of marketing, to analyze quantitative research on teamwork in the context of 

marketing JSC “Bageta“ (Ltd.), presenting its conclusions and proposals. It was theoretically analyzed teamwork 

analysis of marketing context, discussed the team, group theory, team and group differences, advantages and 

disadvantages of a team, an overview of the team conflicts, for whatever reason they arise and how to address them 
in this thesis. 

A quantitative survey, questionnaire survey of employees, on the basis of the results obtained to identify 

the company's teamwork, reveal the obstacles that hamper the effective work. The study found that teamwork exists  

in JSC „Bageta“ (Ltd.) and it is seen as good or very good. According to the employee attitudes, teamwork benefits 

and gives good results. In the organization the team is formed by the employee options. There are conflicts, but all 

together they are trying to solve it, sometimes with manager intervention, in JSC „Bageta“ (Ltd.) team. According to 

the employee opinion, effective teamwork appears in companies marketing, they identified, that the number of 

orders is increasing and the product is made faster. Unambiguously all respondents agreed, that teamwork improves 

the company's image . 
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UAB „NOSTRADA“ FINANSINĖ ANALIZĖ 
 

Vaidas Sadauskas, lekt. Jūratė Marcišauskienė 
Šiaurės Lietuvos kolegija 

 

 
Anotacija. Šiame straipsnyje atskleisti UAB „Nostrada“ finansinės analizės rezultatai. Straipsnio aktualumą 

nulemia daugelio autorių domėjimasis įmonių finansine analize, kurios rezultatai lemia įmonių vadovų sprendimus. 

Straipsnio tyrimo mokslinę problemą pagrindžia faktas, kad paviršutiniškai atlikta finansinė analizė nepateikia 

pakankamai informacijos, kuri padėtų atskleisti įmonės problemines sritis. Todėl tyrimo tikslas – atlikti įmonės 

UAB „Nostrada“ finansinę analizę 2009-2013 m. ir, remiantis tyrimo metodika, numatyti bankroto tikimybę. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2009-2013m. įmonės veikla vertinama patenkinamai. Geriausi metai įmonei buvo 

2010-2011, o blogiausi – 2009 ir 2013 metai. Jeigu iki 2010 m. įmonė dirbo absoliučiai geriau nei šakos įmonės, tai 

2013 m. UAB „Nostrada“ dirbo gerokai prasčiau lyginant su įmonėmis šakoje. 

Pagrindinės sąvokos: finansinė analizė, finansiniai santykiniai rodikliai, bankroto tikimybė. 

 

Įvadas 

 
Tyrimo aktualumas. Šiuolaikiniame, nuolat besikeičiančiame ir konkurencingame pasaulyje 

labai didelę reikšmę turi finansinė įmonės analizė. Šio straipsnio aktualumas yra tas, kad finansinės 

analizės rezultatai suteikia naudingą ir objektyvesnę informaciją tiek įmonių vadovams, tiek kreditoriams 

bei investuotojams, sprendžiant ilgalaikes veiklos strategijas, vertinant galimus verslo finansavimo 

šaltinius ar analizuojant investicijų grąžą. V.V. Kovaliovas (2002), J. Mackevičius (2005), C. 

Paramasivan (2009), E. Buškevičiūtė (2010), T.G. Požidaeva (2010), D. Rugenytė (2010), L. 

Martirosianienė (2011), D. Poškaitė (2011) ir daugelis kitų autorių analizavo finansinių rodiklių reikšmę 

įmonės finansinės analizės rezultatams ir įmonės veiklos tęstinumui, nes remiantis finansinės analizės 

rezultatais įmonės vadovai priima investicinius ir kitus sprendimus.  

Tyrimo problema. Įmonės dažniausiai apsiriboja paviršutiniška finansine analize, t.y. finansinių 

ataskaitų skaičių peržiūrėjimu. Tyrimo probleminis klausimas: ar finansinė analizė gali pateikti 

pakankamai informacijos, kuri padėtų atskleisti įmonės problemines veiklos sritis?  

Tyrimo objektas – UAB „Nostrada“ finansinės analizės rodikliai. 

Tyrimo tikslas – pateikti finansinės analizės teorinius aspektus ir atlikti UAB „Nostrada“ 

finansinę analizę 2009-2013 m.  

Tyrimo uždaviniai:  
1. Remiantis moksline literatūra, apžvelgti finansinės analizės ir bankroto diagnozavimo teorinius 

aspektus bei išnagrinėti pagrindines finansinės analizės rūšis. 

2. Nustatyti UAB „Nostrada“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų svarbiausių straipsnių struktūrą 

ir kitimo tendencijas. 

3. Išanalizuoti UAB „Nostrada“ finansinius santykinius rodiklius. 

4. Įvertinti UAB „Nostrada“ bankroto tikimybę 2009-2013 m. ir atlikti SSGG analizę. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, UAB „Nostrada“ pelno (nuostolių) ir balanso 

ataskaitų rodiklių struktūrinė ir dinaminė analizė, finansinių santykinių rodiklių skaičiavimas ir analizė, 

SSGG analizė.  

 

Finansinės analizės teoriniai aspektai 

 
Finansinės analizės samprata ir jos reikšmė. Mokslinėje literatūroje galima rasti labai daug 

finansinės analizės apibrėžimų, tačiau vieno konkretaus, visur sutinkamo apibrėžimo nėra. Visuose 

apibrėžimuose yra užsiminama apie įmonės finansinės būklės nustatymą. 1 lentelėje pateikti mokslinėje 

literatūroje randami finansinės analizės apibrėžimai. 

 
      1 lentelė. Finansinės analizės apibrėžimai 

Autorius Apibrėžimas 

 Mackevičius ir kt. 

(2011, p. 8). 

 

„Finansinė analizė – tai visapusis, objektyvus ir nuoseklus įmonės finansinės ir kitų su ja 

susijusių veiklų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei priimti teisingus valdymo 

sprendimus ir įgyvendinti numatytus tikslus.“ 
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1 lentelės tęsinys 

Autorius Apibrėžimas 

Juozaitienė (2007, 

p. 66) 

„Finansinė analizė – tai dalis ekonominės analizės, kuri atliekama remiantis įstatymais bei 

faktiniais ūkinės veiklos rodikliais ir kuri tiria ekonominius procesus įmonėje, jų tarpusavio 

ryšius bei veiklos rezultatus. 

Juozaitienė (2007, 

p. 67) 

Finansinė analizė – tai procesas kurio metu, taikant tam tikrus matematinius ir statistinius 

metodus, įmonės veiklos duomenis siekiama paversti naudinga informacija. 

Požidaieva (2010, 

p. 14-15) 

Finansinė analizė suprantama kaip organizacijos ūkinės veiklos, finansinės būklės ir 

finansinių rezultatų tyrimo procesas, papildant objektyviais ir subjektyviais faktais. 

Kovaliev ( 2002, p. 

42) 

Finansinė analizė – tai visuma analitinių procedūrų, kurios finansinio pobūdžio informaciją, 

paprastai, paverčia suprantama, kuri skirta įvertinti įmonės būklę bei ekonominio potencialo 

išnaudojimą, taip pat įvertinti priimtus valdymo sprendimus įmonės veiklos optimizavimo ir 

įmonės tikslų atžvilgiu 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis lentelėje pateiktais autoriais 

 

Apibendrinant galima teigti, kad finansinė analizė – tai įmonės būklės ir perspektyvų įvertinimas, 

remiantis įstatymais bei faktiniais ūkinės veiklos rodikliais. Finansinė analizė turi padėti įmonių 

vadovams ir savininkams surasti rezervų, priimti tinkamus įmonės valdymo sprendimus, įvertinti realią 

įmonės finansinę būklę ir perspektyvas ateičiai. Taigi, tinkamai atlikta finansinė analizė, gali suteikti labai 

daug informacijos, todėl yra labai naudingas procesas. 

 Finansinės analizės rūšys ir tikslai. Finansinė analizė yra sudėtingas įmonės veiklos rezultatų ir 

finansinės būklės įvertinimo procesas. Siekiant palengvinti finansinę analizę, ji yra sukvalifikuojama 

pagal įvarius požymius, kurie leidžia pasirinkti konkrečią finansinės analizės rūšį priklausomai nuo 

poreikių. V. Kovaliovo ir O. Volkovos (2002) nuomone, pagal prieinamumą ir įtraukiamos informacijos 

išsamumą, priimta išskirti dvi finansinės analizės rūšis: vidinę ir išorinę.  

Vidinės finansinės analizės tikslas yra įmonės pelno ir veiklos efektyvumo gerinimo rezervų 

paieška, kurią atlieka įmonės darbuotojai. Vadovai, priimdami įmonės valdymo sprendimus, remiasi 

būtent vidinės analizės rezultatais, kurie paprastai yra konfidencialaus pobūdžio. Tuo tarpu išorinės 

finansinės analizės tikslas yra bendrai įvertinti įmonės finansinę ir turtinę būklę. Tokios informacijos 

pagrindiniai vartotojai yra kreditoriai, mokesčių tarnybos, vertybinių popierių rinkos dalyviai, taip pat ir 

savininkai. Išorinę finansinę analizę dažniausiai atlieka įmonėje nedirbantys ekspertai. V. Aleknevičienė 

(2011) išskiria tokias finansinės analizės rūšis: 1) dinaminė analizė; 2) struktūrinė analizė; 3) santykinė 

analizė. 

„Dinaminė analizė – tai rodiklių pokyčio skaičiavimas absoliučiais ir santykiniais skaičiais“ 

(Juozaitienė, 2007, p. 72) Dinaminės analizės pagalba galima nustatyti įmonės pagrindinių finansinių 

rodiklių kitimo kryptį bei numatyti galimą kitimo tendenciją ateityje. Ši analizė turi prasmę tik tada, kai 

analizės metu gauti rezultatai yra palyginami su praėjusių laikotarpių duomenimis. 

Struktūrinė analizė, V. Aleknevičienės (2011) teigimu, atliekama tada, kai kiekvienas 

finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis 

išreiškiamas procentais (p. 23). Pavyzdžiui, struktūrinės analizės metu galima įvertinti, kokią viso turto 

dalį sudaro trumpalaikis turtas arba materialusis turtas. 

Santykinė analizė literatūroje dažnai sutinkama, kaip finansinių koeficientų analizė. E. 

Buškevičiūtės (2010) nuomone, šie koeficientai išreiškia finansinių ataskaitų ir kitos informacijos 

duomenų tarpusavio ryšius, nes leidžia vertinti ūkio subjekto ekonominę bei finansinę būklę (p. 17).  

Atsižvelgiant į tai, kad finansinės analizės rūšys yra išskiriamos vis pagal kitus požymius,  

daugelis autorių siūlo analizės rūšis klasifikuoti pagal penkis požymius (2 lentelė). 

 
          2 lentelė. Analizės rūšys pagal požymius 

Požymiai Analizės rūšys 

Pagal pasikartojamo dažnumą Vienkartinė ir periodinė 

Pagal laiką Operatyvinė, perspektyvinė, retrospektyvinė 

Palyginimo pobūdį Vidinė lyginamoji ir įmonių lyginamoji 

Tyrimo kryptį Dinaminė, struktūrinė, santykinė 

Analitinės programos turinį Kompleksinė ir teminė 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantys Mackevičiumi ir kt. (2011) bei Kovaliovu ir kt. (2002) 
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V. Kovaliovo nuomone (2002), nesvarbu, kokia naudojama finansinės analizės rūšis, visais atvejais 

reikėtų vadovautis finansinės – ūkinės analizės principais: objektyvumu, reguliarumu, lyginimu, 

moksliškumu, ekonomiškumu, konkretumu, veiksmingumu, kompleksiškumu. Atsižvelgiant į V. 

Kovaliovo (2002) pateiktus finansinės analizės principus, galima atkreipti dėmesį į tai, kad įvairių autorių 

pateikiami finansinės analizės tikslai yra susiję su finansinės analizės principais. Vis dėl to galima sutikti, 

kad pagrindinis finansinės analizės tikslas yra – finansinės būklės įvertinimas ir rezervų, veiklos 

efektyvumui gerinti paieška. Mokslininkai (Mackevičius, Juozaitienė, Buškvečiūtė, Kovaliovas, 

Romanova ir kt.) sutinka, kad finansinės analizės objektas yra įmonių finansinė būklė ir veiklos rezultatai. 

T. Romanova (2002) taip pat išskiria pagrindinę finansinės analizės užduotį – efektyvus įmonės 

finansinių rezervų valdymas.  

Apibendrintai galima teigti, kad finansinė analizė turi būti atliekama objektyviai, kritiškai, 

reguliariai, o gauti rezultatai visapusiškai ir objektyviai išanalizuoti. Finansinė analizė, atlikta laikantis 

visų principų, padės nustatyti dabartinę įmonės finansinę situaciją, surasti rezervų veiklos efektyvumui 

gerinti, efektyviai valdyti finansinius rezervus ir įvertinti finansines įmonės galimybes. 

Finansinių santykinių rodiklių grupės. C. Paramasivan (2009) teigia, kad finansiniai santykiniai 

rodikliai dažniausiai naudojami finansinių ataskaitų analizei. Finansiniai santykiniai rodikliai 

apskaičiuojami lyginant tarpusavyje nemažiau dviejų rodiklių ir dažniausiai yra naudojami įvertinti 

įmonių finansinį pajėgumą. Finansiniai santykiniai rodikliai yra skirstomi į grupes pagal tai, ką jie 

parodo. Teoriškai egzistuoja labai daug finansinių santykinių rodiklių. Siekiant lengviau juos analizuoti, 

išskiriamos finansinių santykinių rodyklių grupės. Remiantys atliktų mokslinių tyrimu atžvalga, galima 

išskirti dažniausiai pasikartojančias finansinių santykinių rodiklių grupes: pelningumo, apyvartumo, 

likvidumo, mokumo rodiklius. 

Šios grupės iš esmės apima skirtingus finansinius santykinius rodiklius, tačiau mokumo ir 

likvidumo rodiklių grupės yra tarpusavyje glaudžiai susijusios. Visi, išskyrus pelningumo rodiklius, yra 

vertinami nevienareikšmiškai. T.y. jei pelningumo rodikliai vertinami pagal principą kuo didesni, tuo 

geriau, tai likę rodikliai nebūtinai turi būti kuo didesni, kad būtų vertinami geriau. Bet kokiu atveju, J. 

Mackevičiaus (2010) teigimu, finansiniai santykiniai rodikliai yra vienas iš paprasčiausių ir tiksliausių 

būdų, įmonių bankroto tikimybei nustatyti. Vis dėl to, reikia atkreipti dėmesį, kad nevisi finansiniai 

santykiniai rodikliai yra tinkami, nustatant bankroto tikimybę. Todėl iš kiekvienos finansinių santykinių 

rodiklių grupės, įvairūs tyrėjai išskiria po keletą svarbiausių finansinių santykinių rodiklių. 

Pelningumo rodikliai. Skirtingai nei kiti finansiniai santykiniai rodikliai, pelningumo rodikliai yra 

vertinami vienareikšmiškai – kuo didesnis rodiklis, tuo geriau. Pelningumo rodikliai leidžia spręsti, kokią 

naudą gaus įmonės akcininkai  ir investuotojai, investavę savo pinigus į įmonę. Finansinės analizės 

teorijoje yra minima nemažai įvairių pelningumo rodiklių, kuriuos, pagal J. Mackevičių (2011), galima 

suskirstyti į tris grupes: pardavimo, turto, kapitalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Pelningumo rodiklių klasifikacija 

Šaltinis: J. Mackevičius ir kt. (2011) 

 

J. Mackevičius ir kt. (2011) išskiria penkis pardavimo pelningumo rodiklius: bendrasis 

pelningumas, veiklos pelningumas, įprastinės veiklos pelningumas, finansinės ir investicinės veiklos 

pelningumas ir grynasis pelningumas. Su tokia J. Mackevičiaus nuomone sutinka ir daugelis lietuvių 

autorių. Tuo tarpu V. Kovaliovas (2002) išskiria tris, jo nuomone dažniausiai naudojamus pelningumo 

rodiklius: bendrasis pelningumas, veiklos pelningumas ir grynasis pelningumas. Atsižvelgiant į tai, kad 

visų autorių darbuose minimi pastarieji trys rodikliai, juos verta išsamiau nagrinėti. 
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 Bendrasis pelningumas yra bendrojo pelno ir pardavimo pajamų santykis. Rodiklis rodo, kiek 

vienam pardavimo litui tenka grynojo pelno. Bendrasis pardavimo pelningumo rodiklis labai svarbus, nes 

jis leidžia įvertinti, ar įmonės veikla yra efektyvi. Jis parodo, ar ne per brangiai kainuoja prekių ar 

paslaugų gamyba. Remiantis J. Mackevičiumi (2011), didėjantis bendrojo pelningumo rodiklis rodo 

racionaliai įmonės vykdomą rinkodarą, taip pat teisingos produkcijos kainos nustatymą, gerėjančius 

produkcijos pardavimo rezultatus. Turint omenyje, kad pardavimo savikaina yra pagrindinės veiklos 

išlaidos, tai „iš bendrojo pardavimo pelningumo rodiklio galima spręsti, ar įmonė sugeba uždirbti pelno iš 

pagrindinės veiklos“ (Mackevičius ir kt., 2011, p. 70).  

„Veiklos pelningumas rodo vadovų gebėjimą kontroliuoti veiklos sąnaudų formavimąsi ir veiklos 

pelningumą“ (Juozaitienė, 2007, p. 133). Remiantis pelno nuostolių ataskaita, galima matyti, kad veiklos 

sąnaudas sudaro administracinės ir pardavimo sąnaudos, todėl jas įmonės gali ir turi stebėti. Todėl, 

lyginant su bendruoju pelningumu, veiklos pelningumas skiriasi tuo, kad iš bendrojo pelno yra atimamos 

veiklos sąnaudos. Grynasis pardavimo pelningumas rodo tikrąjį įmonės pelningumą, nes 

apskaičiuojamas įvertinus visas pajamas ir išlaidas (Juozaitienė, 2007, p. 133). Tai vienas iš plačiausiai 

vertinamų santykinių rodiklių tiek užsienio, tiek Lietuvos praktikoje. Šis rodiklis parodo, kiek vienam 

pardavimo pajamų eurui, tenka grynojo pelno. J. Mackevičius (2011) teigia, kad kuo didesnė šio rodiklio 

reikšmė, tuo įmonė yra pelningesnė (p. 71). Skirtingai nei veiklos pelningumo rodiklis, grynasis 

pardavimo pelningumo rodiklis apima netipinės veiklos rezultatus bei pagautes ir netekimus.  

 Turto pelningumo rodikliai atskleidžia, ar turtas yra naudojamas veiksmingai. (Mackevičius, 

2011, p. 75). Turto pelningumo rodiklius sudaro trys rodikliai: viso turto, ilgalaikio turto, trumpalaikio 

turto (žr. 1 pav.). Viso turto pelningumas dar kitaip vadinamas turto grąža (return on assets, toliau - 

ROA), parodo, kiek vienam turto litui tenka grynojo pelno. Grąža, kurios investuotojai į įmonės turtą gali 

tikėtis, priklauso nuo įmonės veiklos srities ir ekonomikos ciklo, tačiau nepaisant to, šis rodiklis išlieka 

naudingas vertinant įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Remiantis H. Šakiene ir K. Pakeline (2009), 

jeigu turto grąžos rodiklis yra aukštas, reikėtų atkreipti dėmesį į turto dydį ir grynąjį pelną. Gali būti, kad 

aukštas ROA yra dėl labai mažo turto dydžio arba labai didelio grynojo pelno. Trumpalaikio ir 

ilgalaikio turto pelningumo rodikliai išskaidomi dalimis. Pavyzdžiui, galima apskaičiuoti įrengimų 

pelningumą, atsargų pelningumą ir t.t. Šie rodikliai parodo, kiek vienam atitinkamai trumpalaikio ir 

ilgalaikio turto eurui tenka grynojo pelno. Analizuojant kapitalo pelningumo rodiklius, V. Kovaliovo 

(2002) nuomone, reikėtų pažymėti, kad nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis yra vienas iš pagrindinių 

rodiklių naudojamų rinkos ekonomikos šalyse, siekiant įvertinti investicijų į įmonės veiklą efektyvumą. 

Nuosavo kapitalo rodiklis parodo, kaip sėkmingai įmonė panaudoja akcininkų investicijas, kad uždirbtų 

pelno. J. Mackevičiaus (2011) nuomone, „akcinio kapitalo pelningumas atskleidžia, kiek įmonė gavo 

grynojo pelno akcininkų investicijų kiekvienam litui“ (p. 80).   

Apibendrintai galima teigti, kad pagrindiniai pelningumo rodikliai yra bendrasis pelningumas, 

grynasis pelningumas, viso turto grąža, ir nuosavo kapitalo pelningumas. Kitaip tariant, pelningumas yra 

grynojo ir bendrojo pelno santykis su pardavimo apimtimis, kapitalu, turtu ir t.t. Pelningumo rodikliai 

parodo, kokios naudos gali tikėtis gauti įmonės akcininkai. Taip pat jie parodo, ar teisinga įmonės 

pardavimo kainos nustatymo politika, ar užtenka bendrojo pelno veiklos išlaidoms padengti bei kaip 

efektyviai yra naudojamas įmonės turtas ir kapitalas. Dėl to nuo įmonės pelningumo, neatsiejamas yra 

veiklos efektyvumas. 

Veiklos efektyvumo rodikliai. Atsakant į klausimą, kaip efektyviai yra panaudojamas įmonės 

turtas, yra naudojami turto apyvartumo rodikliai, kurie remiantis H. Šakiene ir K. Pakeline (2009) 

parodo įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Atsargų apyvartumas – šis rodiklis parodo, kokia 

apyvarta yra gaunama iš atsargų per metus. Kuo didesnė atsargų apyvarta, tuo naudingiau yra įmonei 

(Rutkauskas, Stankevičius, 2004, p. 64). Atsargų apyvartumą galima skaičiuoti ir dienomis. Vidutinio 

debitorinio įsiskolinimo trukmė – šis rodiklis nustato, per kiek laiko debitoriai sugražina visas skolas 

įmonei. J. Mackevičiaus (2011) teigimu, neišieškotos skolos riba rinkos ekonomikos šalyse yra 90 dienų. 

Viso turto apyvartumas – šis rodiklis parodo, kaip efektyviai yra naudojamas įmonės ir kiek vienas turto 

euras sukuria pardavimo pajamų. Remiantis J. Mackevičiumi (2011), įmonės viso turto apyvartumas yra 

geras, kai rodiklis yra 1,6 – 1,8 ribose. Ilgalaikio turto apyvartumas parodo įmonės turto panaudojimo 

efektyvumą. Skirtingai nei viso turto apyvartumo rodiklis, ilgalaikio turto rodiklis parodo, įmonės 

gebėjimą panaudoti ilgalaikį turtą uždirbti pajamoms. Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklis atspindi 

trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumą uždirbant pajamas iš pardavimo. T.y. kiek vienam 

trumpalaikio turto eurui, tenka pardavimo pajamų. Taip pat šis rodiklis parodo trumpalaikio turto 

cirkuliavimo intensyvumą. (Mackevičius, 2011, p. 115). Taigi, įmonės veiklos efektyvumas gali būti tiek 

ilgalaikis, tiek trumpalaikis. J. Mackevičiaus ir kt. (2011) nuomone, įmonė turėtų daugiau dėmesio skirti 
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ilgalaikiam įmonės efektyvumui, nei trumpalaikiam, kadangi įmonė gali prarasti galimybė padidinti 

įmonės vertę. Taip pat efektyvumo rodikliai parodo, kaip racionaliai yra naudojamos įmonės lėšos. T.y. ar 

nėra per daug išlaidaujama. Per daug išlaidaujant, įmonė tiesiog gali pritrūkti lėšų atsiskaityti su žaliavų ir 

paslaugų tiekėjais. 

Likvidumo ir mokumo rodikliai. Remiantis L. Martirosianiene (2011), mokumo rodikliai parodo, 

ar įmonė galės laiku tiekėjams sumokėti už žaliavas ir medžiagas, su darbo santykiais susijusiąs išlaidas, 

mokesčius. Taip pat mokumo rodikliai parodo, ar įmonė gali atsiskaityti su kreditoriais bei gebėjimą 

išmokėti dividendus. Tuo tarpu J. Mackevičius ir kt. (2011) teigia, kad „mokumas – tai įmonės 

potencialus sugebėjimas padengti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus turimomis mokėjimo 

priemonėmis“. Skirtingai nei pastarieji du autoriai, V. Damašienė (2002) rodiklius, parodančius gebėjimą 

įvykdyti įmonės įsipareigojimus, įvardija kaip likvidumo rodiklius. Palyginus šių autorių nuomones, 

galima daryt išvadą, kad likvidumo ir mokumo rodikliai yra susijusios sąvokos ir jos abi iš esmės 

apibūdina įmonės gebėjimą vykdyti tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius įsipareigojimus. Šią išvadą 

patvirtinti galima remiantis H. Šakienės ir K. Pakelinės (2009) nuomone, likvidumo ir mokumo sąvokos 

yra glaudžiai susijusios, nes nuo įmonės gebėjimo turtą paversti pinigais, priklauso įmonės mokumas. 

Autoriai išskiria labai daug įvairių likvidumo ir mokumo rodiklių, tačiau, kad būtų lengviau analizuoti 

juos, kai kurie autoriai mokumo ir likvidumo rodiklius išskaido pagal grupes (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Likvidumo ir mokomo rodiklių grupės 

Autorius Likvidumo ir mokumo rodiklių grupės Rodiklių skaičius 

L. Martirosianiene, (2011)  Trumpalaikio mokumo 

Ilgalaikio mokumo 

7 

7 

V. Damašienė (2002) Likvidumo  

Įsiskolinimo 

2 

3 

J. Mackevičius (2011) Trumpalaikio mokumo 

Ilgalaikio mokumo 

5 

5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis lentelėje pateiktais autoriais 

 

Galima pastebėti, kad trumpalaikio mokumo rodiklius dar galima vadinti likvidumo rodikliais, o 

ilgalaikio mokumo rodiklius, tiesiog mokumo rodikliais. Remiantis 3 lentele, galima išskirti dažniausiai 

minimus mokumo ir likvidumo rodiklius:  

Bendrojo likvidumo rodiklis parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius 

įsipareigojimus. Apibūdina gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš trumpalaikio turto. Kuo šis 

rodiklis didesnis, tuo įmonė yra likvidesnė ir patrauklesnė kreditoriams. (Martirosianienė, 2014, p. 2) Jei 

rodiklio reikšmė yra mažesnė už 1, tai įmonė negali atsiskaityti už trumpalaikius įsipareigojimus ir kyla 

grėsmė tapti nemokiai, rodikliui esant 1 įmonės būklė jau patenkinama, bet rizikinga. Saugi riba yra 

daugiau nei 1,2. Kritinio (skubaus) likvidumo rodiklis – šio koeficiento paskirtis parodyti, ar įmonė, jei 

iš jos būtų pareikalauta, galėtų greitai apmokėti savo trumpalaikius įsipareigojimus. Šis rodiklis tiksliau 

nei bendrasis likvidumo rodiklis padeda įvertinti trumpalaikį mokumą. (Mackevičius ir kt., 2011, p. 100)  

Pagal Lietuvos statistikos departamento pateikiamas finansinių santykinių rodiklių ribas, labai blogas 

rodiklis, kai jis yra mažesnis už 0,5. Jei rodiklis yra didesnis nei 1,2, tada kritinį likvidumą galima vertinti 

teigiamai. Bendrasis skolos rodiklis – šis rodiklis rodo, kiek turto tam tikru laiko momentu yra 

finansuota skolintomis lėšomis. Kuo mažesnis šis rodiklis, tuo geresnė įmonių finansinė būklė. 

(Martirosianienė, 2011, p. 4)  Finansinis svertas – remiantis L. Martirosianiene (2011), kuo šis rodiklis 

didesnis, tuo didesnė rizika ir mažesnis įmonės stabilumas. Šis rodiklis rodo, kiek vienam nuosavo 

kapitalo eurui tenka skolinto kapitalo. Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė turi būti atliekama 

nuosekliai, skaičiuojant ir vertinant santykinius rodiklius, apibūdinančius trumpalaikį ir ilgalaikį 

mokumą. (Mackevičius ir kt., 2011, p. 94) Apibendrintai, galima teigti, kad mokumo ir likvidumo 

rodikliai leidžia įvertinti įmonės stabilumą ir ateities perspektyvas. T.y. šie rodikliai parodo, ar įmonė 

gebės atsiskaityti su kreditoriais bei padeda planuoti skolinimosi mastus. Ne gana to, galima daryti 

išvadą, kad mokumo ir likvidumo rodikliai gali perspėti apie gresiantį pavojų bankrutuoti. Konkrečiai 

vardinant, ypač kruopščiai ir tiksliai reikia apskaičiuoti grynojo, bendrojo ir kapitalo pelningumo 

rodiklius, bendrojo trumpalaikio mokumo, greitojo trumpalaikio mokumo, bendrojo skolos rodiklius ir 

sekti, kad jie nepasiektų blogo įvertinimo lygio. Jeigu laikantis finansinės analizės principų bus atliekami 

finansinių santykinių rodiklių skaičiavimai ir vertinimas, tada finansinės analizės metu gauta informacija 

bus itin tiksli ir labai naudinga. 

Bankroto diagnozavimas. Pagal Lietuvos respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnį, 

„Bankrotas – tai nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai 
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įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.“ Įmonės bankrotus sukelia tiek išoriniai, tiek 

vidiniai veiksniai. Du trečdaliai įmonių bankroto atveju rinkos ekonomikos šalyse yra sąlygoti vidinių 

veiksnių, o trečdalis – išorinių. Remiantis J. Mackevičiumi ir kt. (2011), galima teigti, kad vienas iš 

efektyviausių būdu, siekiant prognozuoti įmonės bankroto tikimybę yra finansinė analizė. Siekiant 

visapusiškai įvertinti įmonės veiklos perspektyvas reikia atlikti kompleksinę analizę. 

 

 

2 pav. Bankroto tikimybės analizės metodika 

Šaltinis: J. Mackevičius ir kt. (2011)  

 

 Kaip parodyta 2 paveiksle, bankroto tikimybės analizė susideda iš kelių etapų, iš kurių 2 etapai  iš 

dalies atliekami jau finansinės analizės metu: bankroto prognozavimas remiantis absoliučiais rodikliais ir 

bankroto prognozavimas pagal finansinius santykinius rodiklius. Pastarieji dar yra naudojami bankroto 

prognozavimo modeliuose, kurių yra sukurta labai daug. 

 Bankroto tikimybės nustatymo modeliai.  Remiantis R. Budrikiene ir I. Paliulyte (2012), 

įmonės nemokumo vertinimas, tai metodai, kurie padeda įvertinti įmonių bankroto būklės pasireiškimo 

tikimybę, įvertinus įmonių finansinę būklę ir jos kitimo tendencijas. A. Tamošaitienės ir kt. (2010) 

nuomone, įmonių bankrotą galimą prognozuoti remiantis finansinių ataskaitų duomenimis ir 

apskaičiuotais santykiniais finansiniais rodikliais (p. 9). Kai kurie autoriai, pvz. V. Kovaliovas (2002), 

siūlo, prognozuojant įmonių bankroto tikimybę, daugiausiai dėmesio skirti finansinių santykinių rodyklių 

skaičiavimui ir vertinimui. Atliekant bankroto prognozavimą remiantis santykiniais rodikliais, reikia 

pasiremti daugiau nei dviem finansiniais santykiniais rodikliais. Reikia nepamiršti, kad nors ir yra daug 

įvairiausių finansinių santykinių rodiklių, ne visi gali būti naudojami prognozuojant bankrotą. J. 

Mackevičius ir kt. (2011) išskiria šiuos rodiklius, kaip svarbiausius prognozuojant įmonės veiklos 

tęstinumą ir bankrotą: bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas, bendrasis skolos koeficientas, 

grynasis pardavimo pelningumas, finansinio sverto koeficientas, apyvartinio kapitalo manevringumo 

koeficientas (p. 150). Šių rodiklių reikšmingumu galima įsitikinti palyginant su bankroto prognozavimo 

modelių reikšmėmis, kurie sukurti remiantis finansiniais santykiniais rodikliais. Nepaisant to, kad 

bankroto prognozavimo modelių pagal finansinius santykinius rodiklius yra daug, galima išskirti Altmano 

Z modelius bei R. Bužinskienės ir J. Karalevičienės išskirtą S. Stoškaus, D. Beržinskienės ir R. 

Virbickaitės sukurtą bankroto diagnozavimo modelį.  

 E. Altmanas Z modelius sukūrė analizuodamas 66-ias bankrutavusias įmones 1946 -1965 metų 

laikotarpyje ir atrado 22 koeficientus, kurie gali padėti prognozuoti įmonės bankrotą. (Kovaliovas, 2002, 

p.) J. Mackevičius ir kt. (2011) išskiria tris Altmano Z modelius, skirtus skirtingo tipo įmonėms (4 

lentelė).  
4 lentelė. Altman Z modeliai 

 

 

 

 Z modelis Z reikšmės ir  bankroto tikimybė 

1* Z = 1.2x1 + 1.4x2 +3.3x3 + 0.6 x 4 + 0.999x5 
Z < 1,80 – Labai didelė; 1,81< Z < 2,70 – didelė 

2,80 < Z < 2,90 – galima, Z > 3,00 – labai maža 

2* 
Z = 0.717X1 + 0.847 X2 +3.3107 X3 + 0,420X4 

0.999X5 

Z < 1,23 labai didelė, 1,23 < Z < 2,90 įmanoma 

Z > 2,9 labai maža 

Bankroto tikimybės analizė 

Vidaus ir išorės rizikos veiksnių tyrimas 

Bankroto 

prognozavimas 

remiantis absoliučiais 

rodikliais 

Bankroto 

prognozavimas pagal 

finansinius santykinius 

rodiklius 

Bankroto 

prognozavimo modelių 

naudojimas 

Įmonės stabilaus 

augimo analizė 

Veiklos tęstinumo priemonių ir būdų paieška bei taikymas 
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4 lentelės tęsinys 

1*- Įmonėms, kurių akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje; 2*- Įmonėms, kurių akcijos nekotiruojamos vertybinių 

popierių biržoje; 3*- Paslaugų ir individualioms įmonėms. X1 – apyvartinis kapitalas / turtas; X2 – nepaskirstytas pelnas / turtas; 

X3 - pelnas iki apmokestinimo / turtas; X4 – nuosavo kapitalo rinkos vertė / įsipareigojimų; X5 – pardavimo pajamos / turtas.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis J. Mackevičiumi ir kt. (2011)  

 

 Nors Altmano modeliai turi didžiausią praktinę reikšmę, tačiau J. Karalevičienė ir R. Bužinskienė 

(2012) teigia, jog tradiciniai bankroto diagnozavimo modeliai, nebeatspindi realios šiandienos verslo 

situacijos. Taip pat verslo sąlygos Lietuvoje ir JAV anot autorių skiriasi ir būtent dėl to, svarbu yra 

atsirinkti Lietuvos sąlygoms geriausiai tinkantį bankroto diagnozavimo modelį, kuris sukurtas Lietuvoje. 

 Lietuvos mokslininkų sukurti bankroto diagnozavimo modeliai. Nemažai Lietuvos 

mokslininkų yra bandę sukurti bankroto diagnozavimo modelį, kuris tiktų Lietuvos įmonėms. Stoškaus, 

Beržinskienės ir Virbickaitės (2007) sukurtas dviejų lygčių bankroto diagnozavimo modelis: 

 

Z0 = 4,77x1 + 5,88x2 + 9,51x3 + 5,8x4 – 6,42 (1) 

Z1 = 2,82x1 + 2,9x2 + 6,43x3 + 2,92x4 – 2,94 (2) 
čia: x1 – grynasis pelningumas; x2 – trumpalaikis mokumas; x3 – įsiskolinimo santykis; x4 – greitas likvidumas.  

 

Z0 yra nebankrutuojančių įmonių, o Z1 bankrutuojančių įmonių. Tai reiškia, kad jeigu įmonės Z0 

reikšmė yra mažesnė už Z1 reikšmę, tai įmonė yra bankrutuojanti, jeigu Z0 reikšmė yra didesnė už Z1 

reikšmę tai įmonė priskiriama prie nebankrutuojančių įmonių grupės (Karalevičienė, Bužinskienė, 2011, 

p.116). 

 Apibendrintai galima teigti, kad Altmano Z modelis nurodo įmonės bankroto tikimybę, o tuo 

tarpu dvigubos lygties modelis įmonę priskiria bankrutuojančių arba nebankrutuojančių įmonių grupei. 

Pastarasis modelis buvo kurtas specialiai Lietuvos įmonių bankroto tikimybei nustatyti, argumentuojant, 

kad Altman Z modelis nepaisant populiarumo ir pripažinimo pasauliniu mastu netinka Lietuvos įmonių 

bankrotui nustatyti. Vis dėl to, atliekant bankroto diagnostiką nereikia pasikliauti tik vienu modeliu. 

 

UAB „Nostrada“ finansinė analizė 

 
Tyrimo metodika. Tyrimui buvo pasirinkta uždaroji akcinė bendrovė „Nostrada“. Nagrinėjant 

UAB „Nostrada“ finansines ataskaitas, buvo atlikta struktūrinė ir dinaminė pelno (nuostolių) ir balanso 

ataskaitų rodiklių analizės, finansinių santykinių rodyklių: pelningumo, mokumo, likvidumo ir veiklos 

efektyvumo analizė. Tyrimo dalyje buvo nustatyta UAB „Nostrada“ bankroto tikimybė 2009-2013 m. 

Finansinė analizė buvo atliekama remiantis bendrovių 2009 – 2013 metų balansais ir pelno (nuostolio) 

ataskaitomis.   

UAB „Nostrada“ charakteristika. Įmonė UAB „Nostrada“ geriau žinoma yra kaip „RV 

transport“, nes pastaruoju pavadinimu yra paženklinti įmonės vilkikai. Nors pavadinimai skirtingi, o 

Lietuvos įmonių registre jos yra atskiros, bet iš esmės tai dvi įmonės vienoje. „RV transport“ pavadinimas 

yra sudarytas iš šios įmonės savininko Rimanto Valančiaus inicialų pridedant tarptautinį žodį – 

transportas. Tuo tarpu pavadinimas „Nostrada“ yra sudarytas iš šios įmonės direktoriaus Donato 

Strumilos vardo ir pavardės raidžių. UAB „Nostrada“ užsiima krovinių pervežimu vilkikais sausumoje ir 

keltais. Didžioji dalis krovinių pervežama puspriekabėmis – šaldytuvais, todėl galima teigti, kad veiklos 

sritis yra logistika. UAB „Nostrada“ įsikūrusi Šiauliuose, Žemaitės g. 96e. Taip pat dar vienas padalinys 

yra Lietuvos – Lenkijos pasienyje, Kalvarijoje. Kaliningrado mieste veikia dukterinė UAB „Nostrada“ 

įmonė OOO „Kenig-Nostrada“. UAB „Nostrada“ veža krovinius po Europos sąjungos bei NVS šalis. Iki 

krizės Ukrainoje krovinių srautai buvo 50% į NVS, 50% į Europą, o dabar atitinkamai 20% ir 80%. UAB 

„Nostrada“ dirba apie 500 vairuotojų, 15 buhalterių, 20 vadybininkų ir apie 50 įvairių kitų specialistų. 

   

UAB „Nostrada“ finansinių ataskaitų dinaminė ir struktūrinė rodiklių analizė 

 

UAB Nostrada 2009-2013 metų balanso ataskaitų struktūrinė – dinaminė analizė. Siekiant 

nustatyti įmonės UAB „Nostrada“ turto kitimo kryptį, buvo naudota dinaminė analizė. Prieš analizuojant 

 Z modelis Z reikšmės ir  bankroto tikimybė 

3* Z = 6.56x1 + 3.26 x2 + 6.72 x3 + 1.05 x4 
Z < 1,10 labai didelė, 1,10 < Z < 2,59 įmanoma 

Z > 2,60 labai maža 
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įmonės turto dinamiką, verta aptarti absoliučius jo dydžius, kurie nurodyti žemiau esančioje diagramoje. 

Kintant viso turto apimčiai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apimtys keitėsi netolygiai. 2009 metais 

ilgalaikis turtas siekė 21,2 mln. Lt. arba 60,39% viso įmonės turto, kai tuo tarpu trumpalaikis turtas 2009 

metais siekė 13,90 mln. Lt. arba 39,61% viso UAB „Nostrada“ turto.  

 

 
 3 pav. UAB „Nostrada“ trumpalaikio ir ilgalaikio turto rodiklių dinamika 2009-2013 m. 

Per visą nagrinėjama laikotarpį ilgalaikis turtas didėjo 39,60 mln. Lt arba 186,84% nuo 21,20 mln. 

Lt. 2009 metais iki 60,80 mln. Lt 2013 metais. 2013 m. ilgalaikis turtas didėjo dėl to, kad UAB 

„Nostrada“, kaip ir kiekvienais metais, pirko naujus vilkikus ir puspriekabes taip plėsdama ir 

atnaujindama savo transporto parką. Tuo tarpu trumpalaikis turtas didėjo daugiausiai dėl to, kad įmonė 

dalį savo senų vilkikų ir puspriekabių nuo 2013m. siekia parduoti. Ne gana to, įmonė užsipirko nemažai 

degalų, siekdama išvengti galimo kainų kilimo. Trumpalaikis turtas 2009-2013m. laikotarpiu didėjo 32,38 

mln. Lt. arba 232,83%, nuo 13,91 mln.Lt. Didžiausias ilgalaikio turto faktinis ir santykinis augimas 

užfiksuotas 2011 metais, o mažiausias 2010 metais, kai tuo tarpu trumpalaikis turtas faktiniu dydžiu 

labiausiai didėjo 2012 metais, o santykiniu dydžiu 2010 metais.  

 
5 lentelė. UAB „Nostrada“ nuosavo ir skolinto kapitalo rodiklių dinamika 2009-2013 m. 

Rodiklis, mln.lt 2009 2010 2011 2012 2013 

Nuosavas kapitalas 9,3 17,61 28,7 35,84 37,25 

Skolintas kapitalas 25,87 30,36 38,77 50,04 69,83 

 

Per penkerius metus, UAB „Nostrada“ nuosavas kapitalas didėjo 305,5% arba 28,02 mln. Lt. Vis 

dėl to, visu nagrinėjamu laikotarpiu, įstatinis pasirašytasis kapitalas ir rezervai atitinkamai buvo 1,064 

mln. Lt. ir 199,598 tūkst. Lt, t.y. išliko pastovūs. Tai reiškia, kad nuosavo kapitalo augimas 2009-2013 

metais priklausė nuo nepaskirstytojo pelno (nuostolio) augimo. Būtent dėl to, nepaskirstyto pelno ir 

nuosavo kapitalo faktinis augimas yra vienodi. Išanalizavus visą pagrindinių balanso ataskaitos straipsnių 

dinamiką 2009-2013 metais, galima teigti, kad įmonės turtas, skolintas ir nuosavas kapitalas išlaiko tą 

pačią, augimo tendenciją. Nagrinėjant nuosavo ir skolinto kapitalo struktūrą, galima pastebėti, kad nėra 

pastovios tendencijos. 2009 metais nuosavas kapitalas sudarė 26,3% viso kapitalo, o skolintas 73,54% 

viso UAB „Nostrada“ kapitalo. Nuosavas ir skolintas kapitalas atitinkamai mažėjo ir didėjo po 6,94 proc. 

punkto lyginant su 2012m. iki 34,79% ir 65,19%. Vis dėl to, lyginant su 2009 metais, skolinto ir nuosavo 

kapitalo dalis viso UAB „Nostrada“ kapitalo atžvilgiu padidėjo ir sumažėjo 8,49 proc. punkto. 

 

 

4 pav. UAB „Nostrada“ skolinto kapitalo struktūra 2009-2013m. 

 
Lyginant su viso UAB „Nostrada“ kapitalo struktūros pokyčių tendencijomis, tai skolinto 

kapitalo struktūra 2009-2013 m. kito tokia pačia tendencija. Ilgalaikiai įsipareigojimai didžiausią dalį 
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skolinto kapitalo sudarė 2011 m. tuo tarpu tais pačiais metais trumpalaikiai įsipareigojimai atitinkamai 

sudarė didžiausią ir mažiausią dalį skolintame kapitale. 

UAB Nostrada 2009-2013 metų pelno (nuostolių) struktūrinė – dinaminė analizė. 2009 m. 

UAB „Nostrada“ pardavimo pajamos buvo 62,2 mln. Lt,  o pardavimo savikaina 55,21 mln. Lt, dėl ko 

bendrasis pelnas siekė 6,98 Lt. 2010 metais pardavimo pajamos didėjo 19,58 mln. Lt arba 31,48% 

lyginant su 2009 m. iki 81,78 mln. Lt. 

 Pardavimo pajamos 2010 m. padidėjo dėl to, kad įmonė įsigijusi naujus vilkikus, pervežė daugiau 

nuolatinių klientų krovinių bei surado keletą naujų klientų.  
 

 
5 pav. UAB „Nostrada“ pardavimų pajamų ir savikainos bei pelno dinamika 2009-2013 m. 

 
Nustatyta, kad dėl labai aukšto sąnaudų lygio, bendrojo, veiklos ir grynojo pelno lygiai nėra 

patenkinami. 2013m. visos sąnaudos išviso sudarė daugiau nei 98% visų pardavimo pajamų, dėl ko netgi 

buvo patirtas veiklos nuostolis. Galutinį rezultatą teigimą išlaikė tai, kad 2013m įmonės gautas pelnas iš 

papildomos veiklos sudarė 3,64% visų pardavimų. Nors visais metais įmonė galutiniame rezultate veikė 

pelningai, tačiau pastarųjų metų tendencijos yra labai blogos ir jei nebus imtasi veiklos sąnaudų mažinimo 

priemonių. įmonė gali patirtį nuostolį. Sąnaudas mažinti galima Rytų Europos valstybių vairuotojus 

supažindinant su Vakarų Europos eismo ypatumais, įpareigoti vairuotojus pereiti ekovairavimo kursus, 

atnaujinti transporto parką ekonomiškesniais vilkikais, bei pereiti prie elektroninės dokumentacijos. 

 

UAB „Nostrada“ finansinių santykinių rodiklių analizė 

 

UAB „Nostrada“ pelningumo rodiklių analizė. Nagrinėjamu laikotarpiu (2009 – 2013 m.), 

įmonės bendrasis pelningumo rodiklis sumažėjo 0,5 proc. punktais. Vidutinis nagrinėjamo laikotarpio 

bendrasis pelningumas yra 14,16% arba iš vieno pardavimo pajamų lito, 2009 – 2013 metais įmonė 

vidutiniškai uždirbo po 14,16 ct bendrojo pelno. Išnagrinėjus bendrojo pelningumo rodiklius, galima 

pastebėti kilimo iki 2011 metų ir kritimo po jų tendenciją. Lyginant su vidutiniais šakos bendrojo 

pelningumo rodikliais, tai UAB „Nostrada“ visu nagrinėjamu laikotarpių bendrojo pelningumo rodikliai 

buvo gerokai mažesni. Mažiausias skirtumas buvo 2011 m., o didžiausias atsilikimas 2009 m. Tai reiškia, 

kad įmonė dirba prasčiau nei šakos įmonės. Panaši tendencija nustatyta nagrinėjant veiklos pelningumo 

rodiklius. Vidutinis nagrinėjamo laikotarpio veiklos pelningumas yra 6,24%. Didžiausias veiklos 

pelningumo rodiklis užfiksuotas 2011 metais, mažiausias – 2013 metais. Kaip ir bendrojo pelningumo 

atveju, veiklos pelningumo rodikliams būdinga ta pati tendencija.  
 

6 lentelė. UAB "Nostrada" ir vidutiniai šakos bendrojo pelningumo ir turto grąžos  rodikliai 2009-2013m 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Bendrojo pelningumas, proc.   11,23 16,69 18,69 13,47 10,73 

Bendrojo pelningumas, proc. (šakos) 20,98 23,25 23,24 21,35 18,5 

Turto grąža, proc.   7,63 17,47 16,44 8,33 1,32 

Turto grąža, proc. (šakos) -8,75 3,11 7,97 5,77 4,44 

 

Lyginant su vidutiniais šakos grynojo pelningumo rodikliais, tai UAB „Nostrada“ grynojo 

pelningumo rodikliai geresni buvo 2009-2012 m. Tai rodo, kad įmonė dirbo pelningiau nei daugelis šakos 

įmonių. Tuo tarpu 2013 m. UAB „Nostrada“ grynasis pelningumas buvo mažesnis nei vidutinis šakos, o 

tai reiškia, kad 2013 m. įmonė dirbo prasčiau nei daugelis šakos įmonių.   

Vidutinis turto pelningumas nagrinėjamu laikotarpiu yra 10,23%. Lyginant su vidutiniais šakos 

turto pelningumo rodikliais, tai UAB „Nostrada“ grynojo pelningumo rodikliai geresni buvo 2009-2012 

m. Tai reiškia, kad įmonės turtas 2009-2012 m. uždirbo daugiau pelno nei šakos įmonių turtas.  
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Tuo tarpu 2013 m. UAB „Nostrada“ turto pelningumas tapo mažesnis nei vidutinis šakos turto 

pelningumo rodiklis, o tai reiškia, kad šakos įmonių turtas uždirbo daugiau pelno. 

 
7 lentelė. UAB „Nostrada“ ir vidutiniai šakos kapitalo pelningumo rodikliai 2009-2013 m. 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Kapitalo pelningumas, proc.   29,01 47,58 38,64 19,9 3,79 

Kapitalo pelningumas, proc. (šakos) 4,933 13,3 26,63 16,7 11,9 

 

Lyginant 2013 metus su 2009 metais, nuosavo kapitalo pelningumas sumažėjo 25,22 proc. 

punktais. Ne gana to, kapitalo pelningumo rodiklis iš labai gero, tapo nepatenkinamu, nes nukrito žemiau 

10%  ribos. Lyginant su vidutiniu šakos nuosavo kapitalo pelningumo rodikliu 2013 m., tai UAB 

„Nostrada“ nuosavo kapitalo rodiklis buvo blogesnis 8,12 proc. punkto. 

AB „Nostrada“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Prieš skaičiuojant atsargų apyvartumą, 

reikėtų trumpai apžvelgti, kas sudaro UAB „Nostrada“ atsargas. Didžioji dalis visų įmonės atsargų yra 

atsarginės detalės, tepalai, „Ad blue“ ir dyzelinis kuras. Visa tai plačiai naudojama įmonėje siekiant gauti 

pajamas. 

 
8 lentelė. UAB „Nostrada“ ir vidutiniai šakos atsargų apyvartumo rodikliai   2009-2013 m. 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Atsargų apyvartumas kartais 37,18 42,65 47,25 50,25 82,24 

Atsargų apyvartumas kartais (šakos) 30,48 30 27,19 31,06 16,18 

  
Atsargų efektyvumo rodikliai yra mažėjantys, o tai reiškia, kad atsargos yra atnaujinamos daug 

lėčiau. Tokia situacija gali būti susidariusi dėl to, kad įmonė yra užsipirkusi labai daug atsargų, (pvz. 

dyzelinio kuro) siekiant išvengti infliacijos. Ypač turint omenyje, kad nuo 2009 m. degalų kainos sparčiai 

išaugo ir tuo metu turėjo tendenciją augti toliau. Akivaizdu, kad atsargų valdymo prasme, įmonė nuėjo 

kitu keliu, nei dauguma tos pačios šakos įmonių. Tokią tendenciją rodo, kad 2009-2013 metais vidutinis 

šakos atsargų apyvartumo rodiklis didėjo, kai tuo tarpu UAB „Nostrada“ mažėjo. O tai reiškia, kad šakos 

įmonės efektyviau išnaudojo atsargas. 
 

9 lentelė. UAB „Nostrada“ ir vidutiniai šakos viso turto apyvartumo rodikliai 2009-2013 m. 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Viso turto apyvartumas kartais 1,77 1,7 1,97 2,03 2 

Viso turto apyvartumas kartais (šakos) 1,21 1,7 1,39 1,27 1,07 

 

UAB „Nostrada“ debitoriniai įsiskolinimų gražinimo trukmė yra patenkinama. 2009-2012 m. UAB 

„Nostrada“ klientai greičiau gražino savo įsiskolinimus, nei šakos įmonių klientai, tuo tarpu 2013 m. 

UAB „Nostrada“ buvo priversta laukti šiek tiek ilgiau, kad klientai sumokėtų savo įsipareigojimus, nei 

šakos įmonės. Įmonės nevisas turtas sugeba uždirbti pajamas. Bet kokiu atveju investuoti pinigai į turtą 

atnaujinant transporto priemonių parką, darbo įrengimus, biuro techninę ir programinę įranga yra 

panaudojami neefektyviai uždirbti pajamas. Lyginant su vidutiniais šakos viso turto apyvartumo 

rodikliais, pastebima priešinga tendencija. UAB „Nostrada“ viso turto efektyvumui mažėjant, vidutinis 

šakos viso turto efektyvumas didėja ir jau nuo 2010 m. yra didesnis nei įmonės UAB „Nostrada“. Tai 

reiškia, kad UAB „Nostrada“ kuo toliau tuo mažiau efektyviai dirba, nei šakos įmonės. 

Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Lyginant su vidutiniais šakos ilgalaikio turto apyvartumo 

rodikliais, tai UAB „Nostrada“ ilgalaikio turto apyvartumas geresnis buvo 2009-2010 metais, o 2011-

2013 metais prastesnis. Tai reiškia, kad 2009-2010 m. UAB „Nostrada“ efektyviau išnaudojo savo turtą 

pardavimo pajamoms uždirbti nei šakos įmonės, tačiau 2011-2013 m. šakos įmonės dirbo efektyviau nei 

UAB „Nostrada“. 

 
10 lentelė. UAB „Nostrada“ ir vidutiniai šakos ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai 2009-2013 m. 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Ilgalaikio turto apyvartumas kartais 2,9 3,33 2,28 2,26 1,88 

Ilgalaikio turto apyvartumas kartais (šakos) 2,13 3,15 3,65 3,89 3,69 
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UAB „Nostrada“ likvidumo rodiklių analizė. Lyginant su 2009-2013 m. vidutiniais šakos 

bendrojo likvidumo koeficientais, UAB „Nostrada“ bendrojo likvidumo koeficientai buvo mažesni 2009 

m. ir 2013 m., kai tuo tarpu 2010 m. bendrojo likvidumo koeficientas buvo geresnis, o 2011-2012 metais, 

koeficientai buvo vienodi. Tai reiškia, kad 2009 m. ir 2013 m. UAB „Nostrada“ trumpalaikis mokumas 

buvo blogesnis, nei šakos įmonių, 2011-2012 m. vienodas ir tik 2010 m. UAB „Nostrada“ trumpalaikis 

likvidumas buvo geresnis nei šakos įmonių. Galima daryti išvadą, kad įmonė šiuo metu negalėtų padengti 

visų savo trumpalaikių įsipareigojimų trumpalaikiu turtu.  

 
11 lentelė. UAB „Nostrada“ ir vidutiniai šakos kritinio likvidumo rodikliai 2009-2013 m. 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Kritinio likvidumo rodikliai 0,66 0,97 0,99 1,09 0,83 

Kritinio likvidumo rodikliai (šakos) 0,78 0,9 0,94 1,01 1,02 

 

Įmonės kritinio likvidumo koeficientas geriausias buvo 2012 m., prasčiausias 2009 m. Lyginant 

su 2009-2013 m. vidutiniais šakos kritinio likvidumo koeficientais, tai UAB „Nostrada“ kritinio 

likvidumo koeficientai prastesni buvo 2009 ir 2013 metais, o geresni 2010-2012 metais. Tai reiškia, kad 

2009 m. ir 2013 m. UAB „Nostrada“ turėtų žymiai didesnių problemų staigiai įvykdyti trumpalaikius 

įsipareigojimus nei šakos įmonės, tačiau 2010-2012 m. UAB „Nostrada“ buvo buvę lengviau tai padaryti 

nei šakos įmonėms. 

UAB „Nostrada“ mokumo rodiklių analizė. Bendrojo skolos koeficientų analizė rodo, kad 

2011 metais įmonės finansinė būklė buvo geriausia per visą 2009 – 2013 metų laikotarpį. Gerėjančią 

įmonės finansinę būklę lėmė tai, kad 2009 – 2011 laikotarpiu visas įmonės turtas didėjo gerokai greičiau 

nei visi įsipareigojimai. Bendrojo skolos koeficiento mažėjimą nuo 2012 metų lėmė tai, kad atvirkščiai 

nei iki 2011 metų, nuo 2012 metų įmonės įsipareigojimai didėjo gerokai didesniais tempais nei įmonės 

turtas. Lyginant su 2009-2013 metų vidutiniais šakos bendrosios skolos rodikliais, UAB „Nostrada“ 

bendrosios skolos rodikliai visu laikotarpiu buvo prastesni. Tai reiškia, kad UAB „Nostrada“ yra turi 

daugiau skolų nei šakos įmonės arba šakos įmonių turto dalis finansuota skolintomis lėšomis yra mažesnė 

UAB „Nostrada“ turtas. 

 
12 lentelė. UAB „Nostrada“ ir vidutiniai šakos bendrieji skolos rodikliai 2009-2013 m. 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Bendrojo likvidumo rodikliai 0,74 0,63 0,57 0,58 0,65 

Bendrojo likvidumo rodikliai (šakos) 0,22 0,31 0,43 0,53 0,6 

 

Atlikus finansinio sverto analizę, paaiškėjo, kad 2011 metais nuosavo ir skolinto kapitalo santykis 

buvo mažiausias. Mažėjimą nuo 2009 iki 2011 metų lėmė tai, kad nuosavas kapitalas didėjo gerokai 

greičiau, nei skolintas kapitalas. Finansinio sverto didėjimui nuo 2012m. įtakos turėjo tai, kad įmonės 

skolintas kapitalas didėjo didesniais tempais nei nuosavas kapitalas. Ne gana to, UAB „Nostrada“ 

finansinio sverto rodiklis visu nagrinėjamu laikotarpiu, buvo prastesnis už vidutinį šakos finansinio sverto 

rodiklį. Tai reiškia, kad UAB „Nostrada“ daugiau finansuojasi skolintu kapitalu, nei nuosavu kapitalu, kai 

tuo tarpu kitos šakos įmonės daugiau finansuojasi nuosavu kapitalu. Be to, tai reiškia, kad UAB 

„Nostrada“ yra mažiau stabili, o jos vadovai linkę daugiau rizikuoti nei šakos įmonių vadovai. Be to, visu 

nagrinėjamu laikotarpiu, finansinio sverto rodiklis buvo didesnis už 1, o tai reiškia, kad finansinis svertas 

2009-2013 metais buvo blogas.  

 
13 lentelė. UAB „Nostrada“ ir vidutiniai šakos finansinio sverto rodikliai 2009-2013 m. 

Rodiklis/Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Finansinis svertas 2,8 1,72 1,35 1,39 1,87 

Finansinis svertas (šakos) 0,82 0,76 0,7 0,65 0,62 

 

Nustatyta, kad įmonė 2009 – 2013 metais išgyvena pakilimą ir nuosmukį. Beveik visi santykiniai 

rodikliai iki 2011 metų imtinai gerėjo, o nuo 2012 metų sparčiai pradėjo kristi žemyn. Prasčiausi rodikliai 

buvo 2009m. tačiau 2013m. įvykęs staigus rodiklių kritimas rodo sparčiai blogėjančią įmonės finansinę 

būklę. 

UAB „Nostrada“  bankroto tikimybės įvertinimas.  Altman modelis. Siekiant išsiaiškinti įmonės 

UAB „Nostrada“ bankroto tikimybę, pirmiausiai buvo panaudotas pasaulyje plačiai naudojamas ir 

pripažintas Altman modelis.  



173 

 

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Nostrada“ yra uždaroji akcinė bendrovė teikianti logistikos paslaugas buvo 

naudotas Z4 modelis skirtas paslaugų įmonėms. 

 
14 lentelė. Altmano Z reikšmės 2009-2013 m. 

Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Z4 0,38 0,61 0,78 0,75 0,56 

Z reikšmės 0,72 3,32 3,66 3,18 1,61 

 

Didžiausia bankroto tikimybė įmonei buvo 2009 metais, kai Z reikšmė buvo mažiausia 

nagrinėjamu 2009-2013 metų laikotarpiu ir prognozavo labai didelę tikimybę bankrutuoti. Mažiausia 

bankroto tikimybė buvo 2010-2012 metais iš kurių 2011 metais Z reikšmė buvo geriausia. Paskutiniais 

nagrinėjamų 2009-2013 metų laikotarpio metais, įmonės bankroto tikimybė padidėjo iki tikėtino 

bankroto. Taigi, atsižvelgiant į gautus rezultatus įmonei UAB „Nostrada“ didelio pavojaus bankrutuoti 

nėra. 

Stoškaus, Beržinskienės ir Virbickaitės modelis. Siekiant konkrečiai išsiaiškinti ar įmonė yra 

bankrutuojanti ar nebankrutuojanti, verta atlikti bankroto diagnostiką Stoškaus, Beržinskienės ir 

Virbickaitės sukurtu dviejų lygčių modeliu. Ne gana to, šiuo modeliu verta atlikti diagnostiką dar ir dėl 

to, kad UAB „Nostrada“ yra Lietuviška įmonė.  

 
15 lentelė. Dvigubos lygties metodas 

Metai 2009 2010 2011 2012 2013 

Z0 8,97 11,97 11,84 10,98 10,28 

Z1 5,99 7,34 7,18 7,63 6,49 

  

Lyginant su Altman Z modeliais, pastebimas neatitikimas 2009 metais, kai pagal Altmano Z 

modelį, įmonės UAB „Nostrada“ bankroto tikimybė buvo labai didelė, kai tuo tarpu dvigubos lygties 

modelis, įmonę priskiria prie nebankrutuojančių įmonių. Vis dėl to tame galima įžvelgt panašumą, nes 

2009 metais Z1 reikšmė buvo arčiausiai Z0 reikšmės, kai tuo tarpu vėlesniais metais, skirtumas iš esmės 

tik didėjo. Panašiai ir su Altmano Z reikšmėmis, t.y. nuo 2010 metų reikšmės iš esmės tik didėjo lyginant 

su 2009 metais. Remiantis šiais modeliais gautais rezultatais galima daryti išvadą, kad įmonei bankrotas 

negresia. 

UAB „Nostrada“ SSGG analizė. Atlikus įmonės UAB „Nostrada“ SSGG analizę galima nustatyti 

kas lemia blogą įmonės veiklą, bei kokios yra galimybės ją pagerinti. Taip pat SSGG analizės metu 

galima nustatyti įmonės stipriąsias puses, kurias ji gali stengtis geriau išnaudoti bei grėsmes, kurios gali 

pabloginti įmonės veiklą. 

 
16 lentelė. UAB „Nostrada“ SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 

Atnaujinamas transporto priemonių parkas. 

(Perkami nauji EURO 6 klasės vilkikai); 

Nuosavas servisas. (Aptarnauja visas įmonės 

transporto priemones); 

Nuosava degalinė ir motelis. (Pigesni degalai 

ir darbuotojų apgyvendinimas); 

Tvirti ryšiai su užsienio partneriais, („LKW 

Walter“; „ZAO Tander“; „Food trade“ ir t.t.); 

Rytų Europos valstybių vairuotojai  

Dideli įsipareigojimai kreditoriams, (69800318Lt, (2013m.)); 

Žemi pelningumo rodikliai, (1,23%, (2013m)); 

Nepakankamai efektyviai išnaudojamas turtas. (1,77% (2013m.); 

Mažėjantis draudimo agentų pasitikėjimas, (Dėl didėjančių avarijų 

skaičiaus, draudimo paslaugos brangsta apie 50%). 

Maždaug 15% atstumo, vilkikai nuvažiuoja be krovinio. 

( per metus patiriama iki 11mln. Lt. nuostolių) 

Galimybės Grėsmės 

Naujų klientų paieška (Vakarų Europos 

šalyse).  

Sąžiningas elgesys su darbuotojais. 

Didesnis skaičius vairuotojų iš Lietuvos . 

ADR krovinių pervežimas Vakarų Europos 

rinkoje.  

 

 

Nestabili tarptautinė politinė situacija, (Rusijos ir ES santykiai). 

Didėjančios dyzelinio kainos  

Užsienio valstybių priimami įstatymai, (Vokietijos dėl minimalaus 

atliginimo mokėjimo vairuotojams). 

Didėjanti konkurencija tarp įmonių. 

Prekių embargai, (Rusijos draudimas įvežti produkciją iš ES). 

Avarijos ir logistikos klaidos. (Neribota atsakomybė) 

Reali bankroto grėsmė. 
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SSGG analizė parodė, kad įmonė turi panašiai po lygiai stiprybių, silpnybių ir grėsmių. Didžiausios 

įmonės stiprybės yra nuosavas servisas ir degalinė bei tvirti ryšiai su užsienio partneriais, kurie leido 

išsaugoti apie 30% arba 34,2 mln. Lt. pardavimo pajamų. Didžiausia silpnybė sukelianti kitas silpnybes 

yra nepakankamai kvalifikuoti vairuotojai iš Rytų Europos bei logistikos klaidos. Visos silpnybės įmonei 

kainuoja apie 14mln. Lt. dėl ko mažėja įmonės pelningumas ir didėja įmonės įsipareigojimai. Daugiausia 

naudos galinti atnešti galimybė yra sąžiningas požiūris į darbuotojus, o tai leistų pritraukti patyrusių ir 

kvalifikuotų vairuotojų iš Lietuvos. Rimčiausia grėsmė yra užsienio valstybių priimami įstatymai, 

apribojantys galimybę konkuruoti su vietos vežėjais ir mažinantys pelningumą. Taip pat dėl visiško 

krovinių embargo iš ES į Rusiją UAB „Nostrada prarastų apie 20% savo arba 22,8 mln. Lt. pajamų. 

 

Išvados  

 
1. Finansinė analizė tai įmonės būklės ir perspektyvų įvertinimas naudojantis faktiniais ūkinės 

veiklos rodikliais. Analizės rūšys gali būti skirstomos pagal įvairius požymius. Tikslinga išskirti 

finansinės analizės rūšys pagal laiko požymį bei pagal tyrimo kryptį. Bankrotui diagnozuoti yra 

sukurta nemažai bankroto diagnozavimo modeliu paremtu finansiniais santykiniais rodikliais: 

Altman modeliai, bei Stoškaus, Beržinskienės ir Virbickaitės dvigubos lygties modelį. 

2. Atlikus struktūrinę ir dinaminę pelno (nuostolio) rodiklių analizę, nustatyta, kad UAB „Nostrada“ 

veiklos rezultatai kito nuosekliai dinamiškai. Geriausi tiek bendrojo tiek ir grynojo pelno 

rezultatai buvo pasiekti 2011m, o 2013m. įmonė patyrė įprastinės veiklos nuostolį. Nustatyta, kad 

įmonės turtas ir kapitalas nuosekliai didėjo. Turtas labiausiai didėjo, nes įmonė įsigijo 176 naujus 

vilkikus ir puspriekabių, o skolintas kapitalas didėjo dėl to, kad visus vilkikus pirko lizingo būdu, 

taip pat atsirado įsiskolinimų klientams už neįvykdytus užsakymus ir sugadintus krovinius. 

3. Išanalizavus pelningumo rodiklius, kad UAB „Nostrada“ geriausius bendrojo, veiklos ir grynojo 

pelningumo rezultatus pasiekė 2011m, o turto ir kapitalo pelningumai geriausi buvo 2010m. 

Turto ir kapitalo pelningumo rodikliai gerėjo iki 2010, o visi kiti iki 2011m, ir atitinkamai nuo 

2011m. ir 2012m. blogėti. Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė parodė, kad trumpalaikis 

mokumas buvo nepatenkinamas. Ilgalaikio mokumo rodiklio analizė rodo, kad įmonės 

įsiskolinimo lygis yra nepatenkinamas. o finansinio sverto rodiklis rodo, kad įmonė linkusi labiau 

finansuotis skolintomis lėšomis, nei nuosavomis. Tai reiškia, kad UAB „Nostrada“ turi daugiau 

skolinto kapitalo nei nuosavo. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė parodė, kad įmonė savo turtą 

išnaudoja pakankamai efektyviai, tačiau neišnaudoja viso potencialo. Trumpalaikis turto 

apyvartumo rodiklis rodo, kad įmonė efektyviai išnaudoja trumpalaikį turtą, nes jis neviršija UAB 

„Nostrada“ pardavimo pajamų. Ilgalaikio turto rodikliai taip pat rodo pakankamai efektyvų 

ilgalaikio turto išnaudojimą pardavimo pajamoms uždirbti. 

4. Atlikus bankroto tikimybės nustatymą pagal E. Altman modelį, buvo nustatyta, kad UAB 

„Nostrada“ bankroto grėsmė nustatyta 2009m. ir 2013 m.. Bankroto tikimybės padidėjimui įtakos 

taip pat turėjo padidėjusios veiklos sąnaudos ir pardavimo savikaina, dėl ko įmonė dirba 

nepakankamai pelningai. Tuo tarpu pagal Stoškaus, Beržinskienės ir Virbickaitės dvigubos 

lygties modelį, įmonė visu nagrinėjamu laikotarpiu priskiriama prie nebankrutuojančių, tačiau 

bankroto tikimybė didėjanti.  

5. SSGG analizė parodė, kad UAB „Nostrada“ turi labai tvirtus ryšius su užsienio partneriais, kurie 

yra nuolatiniai įmonės klientai, be to įmonė sutaupo apie 18% pinginių lėšų atnaujindama 

transporto parką ir turėdama nuosavą servisą. Daugiausiai problemų sukelia vairuotojai iš Rytų 

Europos, o rimčiausia grėsmė yra užsienio valstybių, kuriose įmonė veža krovinius priimami 

įstatymai. 

 

Rekomendacijos 
 

Finansinė analizė metu buvo nustatytos UAB „Nostrada“ problemines sritys. Siūlomos 

rekomendacijos, kurios galėtų pagerinti UAB „Nostrada“ veiklos rezultatus: 

 Įmonė privalo griežčiau kontroliuoti debitorinius įsiskolinimus, nes iš atliktos dinaminės įmonės 

finansinės analizės matyti, kad pirkėjų įsiskolinimai turi tendenciją didėti (2009m. – 7,55 mln. 

Lt., 2013m. – 19,66 mln. Lt.)  

 UAB „Nostrada“ turėtų įvertinti reisų pelningumą įtraukdama į sąnaudas išlaidas, kurios 

patiriamos važiuojant tuščią reisą iki krovinio pasikrovimo vietos. Tai leistų ženkliai pagerinti 

pelningumo rodiklius. 
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JSC “NOSTRADA” FINANCIAL ANALYSIS 

 

Summary. This article reveal JSC “Nostrada” financial analysis. Article determines the relevance of many of 

the author's interest in corporate financial analysis, the results of which leads to business managers decisions. 

Examination scientific problem of justifying the fact that superficial performed financial analysis does not provide 

enough information to help companies uncover problem areas. Consequently, the goal – to make the company JSC 

"Nostrada” financial analysis, 2009-2013 and on the basis of the study methodology to provide the probability of 

bankruptcy. It was identified that 2009-2013m. company's activity is considered satisfactory. The best year the 

company had 2010-2011, and worst of 2009 until 2013. If the company until 2010. the company worked absolutely 

better than a branch of the company, is 2013. JSC “Nostrada” worked significantly lower compared with the 

company's industry.  

Keywords: financial analysis, financial ratios, probability of bankruptcy. 
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VAIZDO STEBĖJIMO POSISTEMĖS KOKYBĖS ĮVERTINIMAS 
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Anotacija. Vaizdo stebėjimo sistemos yra svarbi dalis mūsų gyvenime. Jos leidžia mums jaustis saugiau, 

įspėja mus apie gresiančius pavojus, padeda išaiškinti nusikaltimus. Vaizdo stebėjimo sistemos yra ganėtinai 

brangios. Straipsnio tikslas – surasti ir palyginti nemokamas vaizdo stebėjimo sistemas su kitomis analogiškomis 

vaizdo stebėjimo sistemomis, ištirti kokybinius vaizdo perdavimo parametrus, palyginti koaksialinius ir IP tinklus. 

Darbe apžvelgtos 4 vaizdo stebėjimo sistemos, iš jų išrinkta viena kaip tinkamiausia naudojimui – Zoneminder. 

Ištyrus kokybinius vaizdo perdavimo parametrus, nustatyta, kad H.264 kodavimas yra nepatikimas esant tinklo 

trukdžiams. MPEG-2 parodė didesnį patikimumą. 

Pagrindinės sąvokos: vaizdo stebėjimo sistema, Mpeg kodavimas, H.264 kodavimas. 

 
Įvadas 

 

Žvelgiant į žmonijos praeitį, žmonės visada brangino savo gyvybę, artimuosius ir turtą. Jau senų 

senovėje žmonės saugodavo savo namus, gyvenvietes nuo įsilaužėlių arba svetimšalių. Žmogus visada 

turėjo poreikį ginti savo turtą nuo vagysčių arba sunaikinimo. Bėgant laikui turto saugojimo būdai keitėsi. 

Dar visai neseniai žmonės turtą saugodavo samdydami apsaugininkus, sargybinius. Tačiau pastaruoju 

metu žmones pradėjo keisti technika (Kruegle, 2007).  

Pirmosios vaizdo stebėjimo sistemos pradėtos naudoti 1950 metais. Nuo jų sukūrimo naujai 

pastatomų kamerų skaičius be paliovos auga. Michael McCahill ir Clive Norris 2002 metais atliko tyrimą, 

kuris parodė, kad 2000-2002 metais vaizdo stebėjimo sistemų skaičius pasaulyje sparčiai išaugo. Tyrimas 

nustatė, kad vien Jungtinėje Karalystėje kasmet išleidžiama 150-300 milijonų svarų vaizdo stebėjimo 

sistemoms įsigyti (Klang, Murray, 2005). 

Įsivaizduokime, kad esame didelėje savitarnos parduotuvėje, kurioje nėra nė vienos vaizdo 

filmavimo kameros. Jeigu apsaugos darbuotojų skaičius liktų toks pat, kaip esant kameroms, parduotuvė 

tikriausiai greitai bankrutuotų dėl nuolat pavagiamo didelio kiekio prekių. Vienintelis būdas tai suvaldyti 

būtų papildomų apsaugos darbuotojų, kurie stebėtų kiekvieną prekių lentynų eilę, samdymas. Tačiau 

esant dideliam vaizdo stebėjimo sistemų pasirinkimui, išlaikyti daug papildomų apsaugos darbuotojų nėra 

finansiškai naudinga. 

Vaizdo stebėjimo sistemos ne tik efektyvina darbą, bet ir užtikrina didesnį saugumą. Pavyzdžiui: 

naktinis sargas saugo įmonės X teritoriją. Su įrengta vaizdo stebėjimo sistema jis gali stebėti visos įmonės 

teritoriją neišeidamas iš savo darbo vietos, o pamatęs pavojų, gali apie tai informuoti policiją. Įmonėje X 

neįrengus vaizdo stebėjimo sistemos, sargas turėtų vaikščioti po įmonės teritoriją, o įsilaužimo atveju jam 

grėstų žymiai didesnis pavojus.  

Dauguma stebėjimo sistemų veikia kaip stebėtojos ir įvykių įrašinėtojos. Įmonės samdo 

darbuotojus, kurie stebi monitorius ir tyko grėsmių. Tačiau kiekviena sistema turi dirbti žmogui, o ne 

žmogus sistemai. Sistema turi pranešti operatoriui apie tykančią grėsmę, o operatorius jau turi nuspręsti, 

ar tai rimtas pavojus, ar ne. Tokia sistema padidina saugumą, nes eliminuoja žmogiškos klaidos galimybę 

nepastebėti įvykio. 

Tyrimo tikslas – surasti ir palyginti nemokamas vaizdo stebėjimo sistemas su kitomis 

analogiškomis vaizdo stebėjimo sistemomis, ištirti kokybinius vaizdo perdavimo parametrus, palyginti 

koaksialinius ir IP tinklus. 

Tyrimo uždaviniai:  
1. Palyginti ir išrinkti vaizdo stebėjimo sistemą. 

2. Palyginti skirtingas kamerų technologijas ir išrinkti tinkamesnę vaizdo stebėjimo sistemos 

įgyvendinimui. 

3. Ištirti vaizdo stebėjimo įrangos vaizdo perdavimo kokybinius parametrus. 

 

Analoginių kamerų ir IP kamerų kokybiniai skirtumai 
 

Tikriausiai daugeliui žmonių yra tekę matyti seną filmą, kuriame vaizduojama scena, kurioje 

filmo herojai peržiūri analoginės apsaugos kameros įrašą ir prašo priartinti vaizdą. Filme priartintas 
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vaizdas „stebuklingai“ tampa aiškus ir ryškus, tačiau realybėje viskas yra kiek kitaip. Realybėje priartinus 

analoginės kameros vaizdą matytume tik susiliejusius veidus ir kontūrus.  

Lyginant analogines kameras su IP kameromis, išryškėja kokybiniai skirtumai (žr. 1 pav.). 

Analoginės kameros raiška maksimaliai gali siekti iki 0,5 megapikselių, kai tuo tarpu IP kameros turi 

žymiai didesnę raišką. Didesnė kameros raiška, leidžia optimizuoti kamerų skaičių (didesnės raiškos 

kamera gali stebėti didesnį plotą), todėl jeigu filme apsaugos kamera būtų buvusi 5 megapikselių raiškos 

IP kamera, priartinus vaizdą, jis būtų buvęs ryškus.  

 

 
3 pav. IP kameros ir analoginės kameros kokybiniai skirtumai. 1 – IP kamera 2 Mp raiškos, padėta 1 metro 

atstumu nuo dėžės. 2 – analoginė kamera, 540 TVL, padėta 1 metro atstumu nuo dėžės  
Šaltinis: pagal Zurtech INC 

 

Lyginant IP ir analoginių kamerų tinklo įrengimo principus, pažymėtina, kad IP kamerų tinklą yra 

pigiau įrengti bei eksploatuoti. Tipinis analoginių kamerų tinklas reikalauja, kad kiekvienas vaizdo 

kabelis nuo kameros būtų nuvestas iki vaizdo įrašymo įrenginio, o pačioms kameroms reikalinga atskirai 

atvesti elektros šaltinį (žr. 2 pav.). 

 

 
4 pav. Analoginių kamerų tinklo struktūrinė schema  

Šaltinis: pagal Diagram by Akita 

 
IP kameros yra universalesnės, todėl, kad tinklas gali būti šakojamas per atskirus komutatorius 

(switch), o energijos tiekimas gali būti atliekamas tais pačiais internetiniais kabeliais (PoE standartas), be 

to tinklo srautas gali būti perduodamas įvairiomis terpėmis, pavyzdžiui: UTP, koaksialiniais kabeliais, 
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šviesolaidžiu, radijo ryšiu (žr. 3 pav.). Anot Oliver ir kt. (2008), IP kamerų didžiausias privalumas yra 

galimybė integruoti jas į esamą tinklą. 

 

 
5 pav. IP kamerų tinklo struktūrinė schema  

Šaltinis: pagal Security News Desk 

 

 

IP kamerų vaizdo kodavimo standartai, jų palyginimas 
 

Pirmosios IP kameros naudojo MJPEG, MPEG-2 vaizdo kodavimo standartus. Šie standartai buvo 

pasirinkti dėl to, kad yra atsparūs tinklo trikdžiams, jiems nereikalingas galingas procesorius vaizdo 

kodavimui. Tačiau vis didėjant kamerų raiškai, šie standartai tapo nebepatrauklūs, nes naudojo ganėtinai 

daug tinklo resursų. Tobulėjant ir pingant procesoriams, buvo pradėtas naudoti H.264 standartas.  

Esminis skirtumas tarp MPEG-2 ir H.264 yra tas, kad MPEG-2 nuosekliai spaudžia kiekvieną 

vaizdo kadrą ir kiekvienas vaizdo kadras yra apdorojamas nepriklausomai nuo prieš tai buvusio. Pasak 

Wenger ir kt. (2005), H.264 formatas tam tikru periodiškumu perduoda atraminius kadrus, o tarp jų  - 

informaciją apie pasikeitusias vaizdo sritis. Toks kodavimas leidžia sutaupyti nemažai tinklo srauto, nes 

nebereikia siųsti kiekvieno pilno kadro. 

Patrick McLaughlin 2010 metais savo straipsnyje „IP kamerų evoliucija spaudžia tinklo pralaidą 

prie ribos“ aprašė internetinį seminarą, kurio tema buvo IP kamerų didėjančios galimybės. Seminare 

diskutavo vyresnysis produktų instruktorius Aaron Saks iš kompanijos Panasonic ir marketingo analitikas 

Carol Oliver iš kompanijos Berk-Tek. Aaron Saks teigė, kad H.264 šiuo metu yra pats geriausias 

standartas, kuris pakeičia senuosius standartus, todėl dėl ženkliai sumažėjusio tinklo srauto IP kameros 

gali naudoti didesnes raiškas, neperkraunant tinklo, o prie tinklo galima jungti žymiai didesnį kiekį 

kamerų.  

Buvo lyginti populiariausieji H.264 ir MPEG-2 standartai. Atliktas vaizdo kodavimo standartų 

H.264 ir MPEG-2 palyginamasis tyrimas, susidedantis iš keturių dalių: 

1. Tinklo srauto matavimas; 

2. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle dingsta paketai; 

3. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle vėlinami paketai; 

4. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle pergrupuojami paketai. 
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Tyrimas atliktas naudojant dvi virtualias mašinas su Ubuntu operacine sistema (žr. 4 pav.). 

Vaizdo transliavimui ir grojimui naudojamas VLC grotuvas. Vaizdo transliavimui panaudotas IP kamera 

Escam QD300 filmuotas vaizdas. 

 
6 pav. Vaizdo perdavimo tyrimo schema 

 

Tinklo srauto matavimo tyrimui buvo naudojama programa bmon. Matavimas buvo atliekamas 

transliuojant VLC grotuvu vaizdo įrašą (UDP protokolu), kurio rezoliucija 720x480, 30 kadrų per 

sekundę. Atlikus matavimą paaiškėjo, kad vaizdas perduodamas H.264 formatu naudoja apytiksliai 48 

proc. mažiau tinklo srauto nei MPEG-2 formatu. 

 

 
7 pav. Tinklo srauto matavimas naudojant H.264 formatą. Rezoliucija 720x480, 30 kadrų per sekundę  

 

 
8 pav. Tinklo srauto matavimas naudojant MPEG-2 formatą. Rezoliucija 720x480, 30 kadrų per 

sekundę 

 

Šio tyrimo atlikimui buvo naudojama programa netem. Ubuntu terminalo lange įvedama 

komanda: 

sudo tc qdisc add dev eth0 root netem loss 2% 

Po šios komandos programa netem pradės blokuoti atsitiktinius 2 proc. siunčiamų paketų. Norint 

pakeisti nustatymus vedama koreguota komanda: 

sudo tc qdisc change dev eth0 root netem loss 10% 

Įvedus šią komandą programa pradės blokuoti atsitiktinius 10 proc. visų siunčiamų paketų. 

Tyrimas atliekamas su 0%, 2%, 10%, 30% ir 50% paketų praradimu. 

  
1 2 

9 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle dingsta 0% paketų. 1 – H.264, 2 – MPEG-2 
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1 2 

10 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle dingsta 2% paketų. 1 – H.264, 2 – MPEG-2 

 

  
1 2 

11 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle dingsta 10% paketų. 1 – H.264, 2 – MPEG-2 

 

  
1 2 

12 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle dingsta 30% paketų. 1 – H.264, 2 – MPEG-2 

 

  
1 2 

13 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle dingsta 50% paketų. 1 – H.264, 2 – MPEG-2 

 

Atliekant šį tyrimą sudaryta lentelė (žr. 1 lentelę), kurioje įrašyti 5 respondentų vaizdo kokybės 

įvertinimai ir vidurkis. Vaizdo kokybė buvo vertinama suteikiant balus nuo 1 iki 5, kai 1 – neįmanoma 

atpažinti vaizdo, o 5 – vaizdas be iškraipymų.  
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Tyrimas parodė, kad H.264 formatas yra labai neatsparus paketų praradimams, kai tuo tarpu 

MPEG-2 yra žymiai atsparesnis (žr. 12 pav.). 

 
2 lentelė. Vaizdo kokybės įvertinimai, kai tinkle dingsta paketai 

Prarasta paketų, % 

Įvertinimas 

H.264 MPEG-2 

Respondentų vertinimai Vidurkis Respondentų vertinimai Vidurkis 

0% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2% 4 4 3 2 3 3,2 4 4 4 3 4 3,8 

10% 3 3 2 1 2 2,2 4 4 4 3 3 3,6 

30% 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3,4 

50% 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3,4 

 

 
14 pav. H.264 ir MPEG-2 vaizdo kokybės palyginimo grafikas, kai dingsta paketai 

 

Paketų vėlinimo tyrimui buvo naudojama programa netem. Ubuntu terminalo lange įvedama 

komanda: 

sudo tc qdisc change dev eth0 root netem delay 10ms 

 

Įvedus šią komandą įvedamas paketų vėlinimas 10ms. Komanda kartojama keletą kartų keičiant 

vėlinimo ilgį. Tyrimas atliekamas su 10ms, 100ms ir 1000ms vėlinimu. Atliekant šį tyrimą, sudaryta 

lentelė (žr. 2 lentelę), kurioje įrašyti 5 respondentų įvertinimai. Vaizdas vertintas pagal jo kokybinius 

parametrus, suteikiant balus nuo 1 iki 5, kai 1 – neįmanoma atpažinti vaizdo, o 5 – vaizdas be iškraipymų. 

Tyrimas parodė, kad paketų vėlinimas vaizdo kokybei imtyje nuo 10ms iki 1000ms įtakos neturi. 

 
3 lentelė. Vaizdo kokybės įvertinimai, kai tinkle atsiranda vėlinimas 

Vėlinimas, ms 

Įvertinimas 

H.264 MPEG-2 

Respondentų vertinimai Vidurkis Respondentų vertinimai Vidurkis 

10ms 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

100ms 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1000ms 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Vaizdo kokybės palyginimui, kai tinkle pergrupuojami paketai buvo naudojama programa netem. 

Ubuntu terminalo lange įvedama komanda: 

sudo tc qdisc change dev eth0 root netem delay 10ms reorder 25% 

 

Įvedus šią komandą, įvedamas 10ms paketų vėlinimas. 25 proc. vėlintų paketų yra atsitiktinai 

pergrupuojami. Tyrimas atliekamas su 10ms vėlinimu, 25 proc. paketų pergrupavimu, su 50ms vėlinimu, 

50 proc. paketų pergrupavimu ir su 100 ms vėlinimu, 25 proc. paketų pergrupavimu.  
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Atliekant šį tyrimą. sudaryta lentelė (žr. 3 lentelę), kurioje įrašyti 5 respondentų įvertinimai. Vaizdas 

vertintas pagal jo kokybinius parametrus, suteikiant balus nuo 1 iki 5, kai 1 – neįmanoma atpažinti 

vaizdo, o 5 – vaizdas be iškraipymų. 

 
4 lentelė. Vaizdo kokybės įvertinimai, kai tinkle pergrupuojami paketai 

Vėlinimas, ms / 

Pergrupavimas, % 

Įvertinimas 

H.264 MPEG-2 

Respondentų vertinimai Vidurkis Respondentų vertinimai Vidurkis 

10ms/25% 2 2 1 1 1 1,4 4 4 3 3 3 3,4 

50ms/50% 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2,4 

100ms/25% 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3,8 

 

 
15 pav. H.264 ir MPEG-2 vaizdo kokybės palyginimo grafikas, kai pergrupuojami paketai 

 

Tyrimas parodė, kad paketų pergrupavimas neigiamai įtakoja vaizdo kokybę. MPEG-2 standartas 

paketų pergrupavimui yra atsparesnis. 

  
1 2 

16 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle pergrupuojami paketai (10ms/25%). 1 – H.264, 

 2 – MPEG-2 

 

  
1 2 

17 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle pergrupuojami paketai (50ms/50%). 1 – H.264, 

 2 – MPEG-2 
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1 2 

18 pav. Vaizdo kokybės palyginimas, kai tinkle pergrupuojami paketai (100ms/25%). 1 – H.264, 

 2 – MPEG-2 

 

Vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga parinkta ir lyginta pagal šiuos kriterijus: 

 Programinė įranga privalo būti nemokama; 

 Apie programinę įrangą turi būti gerai atsiliepiama interneto forume www.cctvforum.com; 

 Programinė įranga privalo turėti judesio aptikimo funkciją; 

 Turi būti galimybė prisijungti prie programinės įrangos per nuotolį. 

Programinės įrangos rekomendacijoms pasirinktas forumas www.cctvforum.com. Forumą vienija 

daugiau nei 40000 narių, tarp kurių yra daugybė profesionalų ir entuziastų vaizdo stebėjimo sistemų 

srityje. Šiame forume kasdien dalijamasi programinės įrangos galimybių praplėtimais, nuolatos 

testuojama įvairi įranga. 

Pagal iškeltas sąlygas, parinktos keturios programinės įrangos (programų palyginimas pateiktas 

lentelėje nr. 4): 

 iSpy; 

 Genius Vision; 

 Zoneminder; 

 Xeoma. 

 
5 lentelė. Vaizdo įrašymo programinių įrangų palyginamoji lentelė  

Funkcijos\Programa iSpy Genius Vision Zoneminder Xeoma 

Nemokamų kamerų skaičius Neribojamas Neribojamas Neribojamas 2 kameros 

Judesio aptikimo funkcija Taip Taip Taip Taip 

Operacinė sistema Windows Windows Linux Windows/Linux 

Prisijungimas per WEB 

serverį 
Taip (mokamas) Taip Taip Taip 

Atviro kodo Taip Ne Taip Ne 

Komercinis projektas Taip Taip Ne Taip 

Kamerų žemėlapio funkcija Taip Taip (mokama) Ne Ne 

H.264 dekodavimas Taip Taip Taip Taip 

Atskirų judesio zonų 

žymėjimas 
Taip Taip Taip Taip 

Pranešimai aptikus judesį Taip Taip (mokama) Taip Taip 

Galimybė diegti savo 

įskiepius 
Taip Ne Taip Ne 

Vaizdo buferis Taip Taip Taip Taip 

Šaltinis: sudaryta remiantis svetainių www.zoneminder.com, www.ispyconnect.com, 

www.geniusvision.com, www.felenasoft.com/xeoma duomenimis 

 

Iš šių programinių įrangų išrinkta Zoneminder. Šį pasirinkimą lėmė tai, kad Zoneminder yra  

nekomercinis projektas, kurį remia įvairūs vaizdo stebėjimo sistemų profesionalai ir entuziastai iš viso 

pasaulio. Zoneminder yra visiškai atviro kodo, o tai suteikia galimybę tobulinti programą pagal savo 

poreikius.  

 

Judesio aptikimo funkcija programoje Zoneminder 
 

Judesio aptikimas programoje Zoneminder fiksuojamas dviem būdais: 

 Užfiksavus didesnį nei nustatytas pasikeitusių taškų skaičių; 
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 Fiksuojant kryptingai judantį objektą. 

Iš šių dviejų būdų efektyvesnis yra kryptingai judančio objekto fiksavimas. Pasikeitusių taškų 

skaičiavimas yra ganėtinai neefektyvus judesio aptikimo algoritmas, kadangi jis fiksuoja įvairius 

nereikalingus judesius, pavyzdžiui, svyruojantis nuo vėjo medis, lietus ir pan. Fiksuojant kryptingai 

judantį objektą (žr. 17 pav.), išvengiamas trikdžių užfiksavimas. 

 

 
19 pav. Kryptingai judančio objekto fiksavimas 

Šaltinis: pagal AForge.net 

 

Judesio aptikimui labai svarbus aspektas yra kameros raiška. Mažos raiškos vaizdas gali būti 

kliūtis tinkamai užfiksuoti judesį, todėl naudojantis šia judesio aptikimo funkcija būtina įsitikinti, ar 

esamų kamerų raiška leis aptikti judesį. 18 paveiksle matomas vaizdas iš skirtingų raiškų kamerų. 

Atstumas nuo objekto iki kameros – apytiksliai 100 metrų. Pirmoje nuotraukoje (1.3 Mpx kamera) 

objektą sunku išskirti iš fono, todėl tikimybė, kad programa aptiks judantį objektą, labai maža. Antroje 

nuotraukoje objekto kontūrai ryškiau matomi, todėl didesnė tikimybė, kad judantis objektas bus aptiktas. 

Trečioje nuotraukoje aiškiai matomi objekto kontūrai, todėl nėra abejonės, kad judantis objektas būtų 

aptiktas. 19 paveiksle nufilmuotas objektas, kai jis yra 40 metrų atstumu nuo kameros. Visose 

nuotraukose aiškiai matomi objekto kontūrai, todėl nėra abejonės, kad judantis objektas būtų užfiksuotas. 

 

   
1 2 3 

20 pav. Skirtingomis raiškomis nufilmuotas objektas (atstumas 100 metrų). 1 – 1.3 Mpx, 2 – 2 Mpx, 3 

– 12 Mpx. 
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1 2 3 

21 pav. Skirtingomis raiškomis nufilmuotas objektas (atstumas 40 metrų). 1 – 1.3 Mpx, 2 – 2 Mpx, 3 – 12 

Mpx. 

 

Išvados 

 

1. Atlikus H.264 ir MPEG-2 vaizdo perdavimo kokybinį tyrimą, nustatyta, kad geram vaizdo 

stebėjimo sistemos funkcionavimui tinkle negalimi paketų pergrupavimai ir praradimai. 

2. Efektyviam judesio aptikimui būtinas aukštos raiškos vaizdas. 

3. Iš populiariausių nemokamų vaizdo stebėjimo sistemų, pasirinkta Zoneminder dėl lengvo 

pritaikymo prie įmonės poreikių ir neapmokestintų papildomų funkcionalumų. Praktinėje dalyje 

buvo sukurtas įskiepis (kamerų žemėlapis su judesio aptikimo funkcija), kuris papildė vaizdo 

stebėjimo sistemos funkcionalumus. 

4. Analoginių vaizdo kamerų vaizdo raiška yra ženkliai mažesnė, negu IP kamerų. Dėl šios 

priežasties analoginių kamerų įrašytas vaizdas nėra detalus. 
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QUALITY RATING OF VIDEO SURVEILLANCE SUBSYSTEM 

 

Summary. Video surveillance systems are important part of our lives. They let us feel safer, warn us about 

threats and help to solve crimes. Video surveillance systems are quite expensive. The aim of this paper is to find and 

compare free video surveillance system with other systems. Also, to test quality of video streaming, compare analog 

and IP camera technologies, analog and IP networks and fulfill company’s needs of video surveillance. There were 

compared 4 video surveillance systems and one of them was chosen as the best in this paper. It was Zoneminder. 

Also, streaming quality of H.264 and MPEG-2 was tested. Test concluded that H.264 codec is not reliable during all 

kinds of network errors. MPEG-2 showed higher reliability. IP network appeared cheaper than coaxial network. 

Keywords: video-surveillance system, Mpeg encoding, H.264 encoding. 
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