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LAISVĖS  ŠAUKLYS  
IR  KŪRĖJAS 

 
 
 

Stasys Stačiokas 
 
 
 

Lietuva per visą savo istoriją ir dabar turi daug žymių žmonių – meni-
ninkų, švietėjų, mokslininkų, tautos kalbos bei kultūros puoselėtojų, iškilių 
politikų, valstybės veikėjų, kurių nuopelnai Tautai yra akivaizdūs, ypač 
reikšmingi, neįkainojami ir niekada neturi būti pamiršti. Ypatingą vietą Tau-
tos atmintyje užima didieji mąstytojai, pažadinę lietuvių Tautą laisvei ir ne-
priklausomybei bei teisingumo ir demokratijos siekiui, kurio įgyvendinimas 
yra būtina sąlyga tapti pasaulio demokratinių šalių tarptautinės bendrijos vi-
sateise nare, garantuojančia savo piliečiams ir visiems žmonėms prigimtines 
žmogaus teises ir laisves. 

Kai kurie šių žmonių likimo buvo pašaukti ne tik skelbti išminties žodį, 
bet ir veikti, žadinti tautą laisvei, nepaisant pavojų ir sunkumų nuosekliai ir 
nenukrypstamai dirbti laisvės ir demokratijos labui. 

Toks mąstytojas – laisvės šauklys ir kūrėjas – ir yra Vytautas Landsbergis,  
savo išmintimi, pasiaukojimu ir drąsa prikėlęs Tautą laisvei ir nepaisydamas 
ne tik išorinių priešų užmačių, bet ir pavyduolių pagiežos atkakliai, nuosekliai 
atvedęs mus į Tautos ir žmogaus šioje valstybėje laisvę. 

V. Landsbergis visada išsiskyrė tuo, kad jis kovojo ne tik už Tautos, bet ir 
už kiekvieno žmogaus laisvę ir orumą, tuo įkvėpdamas mus visus iškovoti lais-
vę savo Tėvynei, o kartu griaudamas visą nežmonišką sovietinę sistemą. Taigi 
gindamas žmogaus teises ir demokratiją iš esmės, visuotinai (tarptautiniu 
mastu). 

Ši knyga dedikuota profesoriui Vytautui Landsbergiui – žmogui, kurio 
vardas amžiams įrašytas į lietuvių tautos ir pasaulio demokratinių valstybių is-
toriją, kaip vienas iš žymiausių XX–XXI amžių sandūros žmonių, padariusių 
esminę įtaką, kad griūtų viena galingiausių diktatoriškų sistemų – sovietinė 
sistema. 
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V. Landsbergio sakytas ar rašytas žodis visada buvo skirtas žmonėms, kad 
jie, patikėdami šiuo žodžiu arba bent jau jį savaip apmąstydami, galėtų apsi-
spręsti, kaip dalyvauti kovoje už savo Tėvynės laisvę ir demokratiją. Jis visada 
dirbo žmonėms ir kartu su žmonėmis. Mąstančiam ir laisvam žmogui buvo 
neįmanoma neiti kartu su V. Landsbergiu šioje kovoje. Dauguma Lietuvos (ir 
ne tik Lietuvos) žmonių taip ir pasielgė. Pats V. Landsbergis ne kartą yra pa-
brėžęs: „Lietuvos politiką prieš 20 metų ir vėliau apibrėžė ir nustatė Sąjūdis. 
Ne tik pirmiesiems ketveriems 1988–1992 metams, bet žymiai ilgesniam lai-
kotarpiui, kadangi tautinis Sąjūdžio apsisprendimas tapo negrįžtamas“1. 

Nuo pat Atgimimo pradžios Sąjūdžio, kuriam nuo 1988 m. iki 1990 m. 
vadovavo V. Landsbergis, žmonės suprato, kad kelias į laisvę neįmanomas ne-
atkūrus Lietuvos konstitucingumo, nes tik teisės ir teisingumo pagrindu ga-
limas taikus kelias į laisvę ir demokratiją.  

Konstitucija – žmonių laisvės ir gerovės esminė sąlyga. Todėl ji, XVIII a. 
mąstytojo, žmogaus teisių šiuolaikinės sampratos pradininko Tomo Paino 
žodžiais tariant, yra „ne valdžios, o žmonių aktas“2. Žmonės savo valia priima 
Konstituciją, kaip tai įvyko ir atgimusioje laisvoje Lietuvoje. Tačiau Konsti-
tucija, teisės vertybių sistema, atsiranda ne pati savaime, ji sukuriama remian-
tis mokslo ir meno išmintimi, žmonių, kurie, įvertinę Tautos istorines ir gy-
vąsias tradicijas, kuria savo krašto konstitucinę doktriną. 

Taip gimė ir šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucija. 
Universitetų auditorijose ir bibliotekose, mokslininkų kūrybinėse dirbtuvėse 
nuolatos formavosi konstitucinės žmogaus laisvės idėjos. Visi Lietuvos moks-
lininkai, ir ne tik teisininkai, brandino jas ir konkrečius būsimosios Lietuvos 
Konstitucijos tekstus. Pavyzdžiui, galiojančios Konstitucijos preambulės pir-
minį tekstą sukūrė poetas Justinas Marcinkevičius, pirmojoje Konstitucijos 
projekto rengimo darbo grupėje, susibūrusioje dar 1989 m., aktyviai reiškėsi 
akademikai Antanas Buračas, Eduardas Vilkas, filosofai Romualdas Ozolas, 
Arvydas Šliogeris, Vytautas Radžvilas, kino režisierius Arūnas Žebriūnas, kiti 
meno ir mokslo žmonės. Visų šių įvykių sūkuryje buvo profesorius Vytautas 
Landsbergis, kuris ne tik dirbo kartu su kitais svarstydamas ir kurdamas 
konkrečius Konstitucijos projektų tekstus, vadovavo įvairioms Konstitucijos 
projektų rengimo darbo grupėms, bet, kas mano požiūriu yra svarbiausia, 
nuolat gynė svarbiausias Konstitucijos – žmonių valdžios akto – vertybes.  

                                                
1 Žr., pvz., Landsbergis, V. Europos Parlamente. 2008 sausis–gruodis. Vilnius, 2008, p. 103. 
2 Paine, T. Rights of Man. Ed. by Henry Collins, Penguin Books. 1971, p. 207. 
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1992 m. spalio 25 d. tautos referendumu buvo priimta Lietuvos Respub-
likos Konstitucija, Lietuvos žmonių suverenia valia įtvirtinusi naują konstitu-
cingumo raidos mūsų tėvynėje tarpsnį. Labai reikšminga yra tai, kad Lietuvos 
žmonės, nepaisydami ilgus dešimtmečius trukusios kruvinos priespaudos, ra-
do savyje intelektualių jėgų ir politinės valios bei išminties įgyvendinti pirmo-
sios pasaulyje rašytinės Konstitucijos tėvų suformuluotą konstitucingumo 
vertybę, kad Konstitucija yra ne valdžios, o tautos aktas. Konstitucijos taps-
mas nėra vienkartinis veiksmas, ji tik patvirtinama vienkartiniu aktu. Tačiau 
prieš priimant šį sprendimą vyksta didelis parengiamasis darbas, kuriame tel-
pa ne tik intelektuali išmintis bei politinė valia, bet ir žmonių dalyvavimas 
valdant savo šalį. Šis dalyvavimas rengiant ir priimant Konstituciją pakylėja 
žmonių interesų išraišką į valstybinio mąstymo lygį, nes per Konstitucijos 
rengimą formuojamas žmonių pilietiškumas, bendras demokratijos ir teisin-
gumo suvokimas, o jų pagrindu – bendras gerovės ir laisvės siekis. Kaip giliai 
šitai suprato ir to atkakliai siekė Vytautas Landsbergis, labai aiškiai suvokiau 
kalbėdamasis su juo dėl 1938 m. Konstitucijos naujos redakcijos projekto. Šis 
projektas 1992 m. vasario 25 d. Liberalų sąjungos vardu buvo paskelbtas „Lie-
tuvos aide“ (tai, kad šį projektą parengė S. Stačiokas, buvo ir yra vieša paslap-
tis3). Liberalų sąjungos valdyba kartu su šiuo projektu paskelbė ir savo krei-
pimąsi, kuriame buvo siūloma Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Sei-
mo laikinajai komisijai apsvarstyti šį projektą ir vėl atkurti 1938 metų Konsti-
tucijos (naujos redakcijos) galiojimą. 

Priminsiu, kad  Lietuva, XX a. pabaigoje vėl tapusi nepriklausoma valsty-
be, ieškojo savojo kelio sukurti demokratišką gyvenseną ir gerovę savo pilie-
čiams. Per visą laikotarpį nuo istorinės 1990 m. kovo 11-osios prieštaringoje 
mūsų visuomenėje išryškėjo dvi svarbiausios šio proceso tendencijos ir jas 
grindžiančios teorinės koncepcijos. 

Pirmąją išreiškė Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 
signatarų pažiūra, kurios esmę sudaro Lietuvos valstybės tęstinumas, jos kons-
titucinių demokratinių tradicijų paveldas. Mano, kaip ir kai kurių kitų mano 
kolegų teisininkų, požiūriu, tai turėjo būti įtvirtinta ir tuo, kad būtų visiškai 
atkurta atnaujinta ir pataisyta 1938 metų Konstitucija. 

Antrąją, nors ir ne taip atvirai ir aiškiai, išreiškė įvairių pakraipų politikų 
bei mokslininkų teiginiai apie tai, kad Lietuva yra nauja valstybė, besikurianti 
tauta, kuri iš esmės kuria naują pilietinę visuomenę ir demokratinę valstybinę 

                                                
3 Žr., pvz., Valančius, K. L. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius, 2001, p. 11. 
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bei teisinę sistemą. Šiam požiūriui pritarė dalis užsienio politologų ir masinės 
informacijos priemonių, neišskirdamos Lietuvos iš kitų, vadinamųjų postko-
munistinių kraštų. Ši nuostata neretai buvo apibūdinama kaip pragmatiška ir 
racionali, bet kaip tik dėl to ji ir buvo pavojinga Lietuvos nepriklausomybei, 
nes a priori neigia arba geriausiu atveju nutyli Lietuvos valstybingumo istoriją 
ir jos savarankišką teisės kūrimo ir konstitucingumo patirtį. Šiai tendencijai, 
mano požiūriu,  reikėjo priešintis visomis išgalėmis. Kaip tik dėl to, dar prieš 
paskelbiant minėtą 1938 metų atnaujintos ir pataisytos Konstitucijos projek-
tą, aš jį įteikiau Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui ir prašiau apsvarstyti galimybę, kad Aukščiausioji Ta-
ryba – Atkuriamasis Seimas grįžtų prie 1990 m. kovo 11 d. įstatymo Nr. I–13 
„Dėl 1938 m. gegužės 12 d. Konstitucijos atstatymo“ svarstymo ir patvirtintų 
šį projektą, kaip visišką minėtos 1938 metų Konstitucijos galiojimo atstaty-
mą, pabrėžiantį Lietuvos valstybės ir jos konstitucingumo tęstinumą. Neilgai 
trukus buvau pakviestas į pokalbį ir jo metu dar kartą įsitikinau, kad Vytautas 
Landsbergis dirba žmonėms, gerbia jų valią dalyvaujant savo šalies valdyme ir 
tiki jų išmintimi. Trumpai tariant, jo principinė pozicija buvo tokia: Lietuvos 
valstybės ir jos konstitucingumo tęstinumą mes jau garantavome 1990 m. ko-
vo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Aktais, taip pat ir 
minėtu įstatymu „Dėl 1938 m. gegužės 12 d. Konstitucijos atstatymo“. Dabar 
labai svarbu žadinti ir toliau gilinti Tautos politinę ir teisinę sąmonę, pagrįstą 
per šimtmečius, kuri buvo bene pagrindinė sąlyga vėl atkurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Antraip Lietuvos žmonės nebūtų taip jautriai ir ryžtingai 
parėmę idėjos apie sovietinės okupacijos padarinių visišką likvidavimą ir Lie-
tuvos nepriklausomos valstybės atstatymą. Todėl tolesnė konstitucinė Lietu-
vos raida yra žmonių valioje, tauta turi apsispręsti dėl savo konstitucinės atei-
ties, visi Konstitucijų projektai (taigi ir mano parengtas) turi būti paskelbti 
visuomenei aptarti, atsižvelgus į žmonių nuomonę, parengtas galutinis sude-
rintas projektas ir pateiktas žmonėms priimti jį kaip naują atgimusios Lietu-
vos Konstituciją. Kartu šiame pokalbyje buvo pabrėžta ir Lietuvos konstitu-
cingumo bei demokratinės patirties tradicijų reikšmė, pabrėžiant, kad dabar 
dažnai mėgstama dairytis po pasaulį ir skolintis įvairių valstybių demokrati-
nių sistemų patirtį. Nagrinėti ir vertinti šią patirtį reikia, tačiau tik su ta sąly-
ga, kad ji turi būti derinama su nuosava savo valstybės ir teisės kūrimo patir-
timi per visą jos egzistavimo laikotarpį, nes visos šiuolaikinės demokratijos sa-
vo raidoje rėmėsi ir remiasi būtent savo istorine patirtimi ir teisės tradicijo-
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mis, lygindamos jas su kitų šalių ir bendromis tarptautinės bendrijos demok-
ratinėmis teisės tradicijomis. 

Visa tai man plačiau priminė Vytauto Landsbergio poziciją dėl valstybės 
ir jos konstitucinių tradicijų tęstinumo. Tarptautinėje konferencijoje „Lietu-
vos teisinė sistema: raidos tendencijos ir perspektyvos“, įvykusioje 2006 m. 
liepos 25 d. Vilniuje, nuskambėjo tokie jo žodžiai apie 1938 metų Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos galiojimo problemą ir konstitucingumo tradicijas 
pranešime „Konstitucija – raidė ir dvasia“: „Priėmus 1992 m. Konstituciją ir 
jai įsigaliojus (...) neteko galios 1990 m. Laikinasis pagrindinis įstatymas arba 
laikinoji 1990–1992 m. Konstitucija. Matyt, neteko galios ir laikinai sustab-
dytoji 1938 m. Konstitucija, nors apie tai niekur nieko nepasakyta. 

(...) 
Čia, jau pamatiniame lygmenyje, susiduriame su įstatymo raidės ir dva-

sios problema, ir pirmenybę teikiant dvasiai 1938 m. Konstitucija išnyko sa-
vaime, nors laikinosios 1990 m. Konstitucijos galia buvo rūpestingai panai-
kinta specialiu straipsniu.“4 

Tame pačiame pranešime Vytautas Landsbergis pabrėžia valstybės tęsti-
numo konstitucingumo tradicijų reikšmę, kuriant Lietuvos teisės sistemą, sa-
kydamas: „1990 m. kovo 11 d. nepriklausomos valstybės atkūrimo aktai pa-
brėžė ir įtvirtino valstybės tęstinumą po buvusio „svetimos jėgos“ veiksmo – 
1940 m. agresijos ir aneksijos. (...) 1992 m. Konstitucija preambulėje irgi kal-
ba apie nūnai atgijusią valstybę, kurios teisinius pamatus praeityje grindė net 
16 a. Lietuvos Statutai, iš dalies veikę ligi 19 a., ir ankstesniosios Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos“5. 

Lietuvos valstybingumo ištakų ir teisės tradicijų teisinė reikšmė aiškiai ir 
nedviprasmiškai buvo įtvirtinta galiojančioje Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje. Jos preambulėje nustatyti trys pagrindiniai tolesnės valstybingumo rai-
dos konstituciniai principai: 

- Lietuvos valstybės teisinius pamatus lietuvių tauta grindė Lietuvos 
Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis; 

- savo valia įkūnija prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir 
kurti tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje; 

- per savo valia priimtą Konstituciją siekia atviros, teisingos, darnios pi-
lietinės visuomenės ir teisinės valstybės. 

                                                
4 Landsbergis, V. Europos Parlamente. 2006 sausis–gruodis. 2006, p. 46. 
5 Ten pat, p. 48. 
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Taigi pati Lietuvos Konstitucija ir konstitucingumo idėja yra XIII a. su-
kurtos Lietuvos valstybės istorinių teisinių tradicijų išdava, o ne tik šiuolaiki-
nių politinių procesų rezultatas. Tai ir yra tikroji Lietuvos valstybės istorinio 
tęstinumo, konstitucinės raidos ir teisės tradicijų teisinė ir politinė reikšmė. 
Tačiau norint to pasiekti, turi būti formuojama autentiška savo visuomenės 
teisė, nulemta šios visuomenės gyvenimo būdo, jos tautinio charakterio ir is-
torinės patirties. 

Konstitucija tikrąja jos prasme, kaip teisės vertybių sistema, visada yra 
susijusi su tautos kova už jos ir kiekvieno žmogaus laisvę. Tą liudija ir naujau-
sioji Lietuvos konstitucingumo istorija. Šio kelio pradžia buvo 1990 m. kovo 
11-osios Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Aktas dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atkūrimo. Šis kelias ėjo per tragiškus 1991 m. sausio 
13-osios įvykius, skaudžias netektis, laisvės kovotojų aukas. Tauta nesutriko, 
įveikė imperinės hidros spąstus ir, nė akimirką nedvejodama, klojo savo vals-
tybės teisinius pamatus. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas, išrink-
tas 1990 m. vasario 24 d., nuosekliai įgyvendindamas tautos lūkesčius, priėmė 
lemtingus istorinius sprendimus, kurių reikšmės niekada nesumenkins spar-
čiai bėgantis laikas.  

Per savo kasdienius rūpesčius, įtemptą darbą, o kai kada ir per savo ne-
atidumą mes kartais primirštame tuos pakilius metus, kai visas pasaulis stebė-
josi, iš kur Lietuvos žmonės sėmėsi dvasios stiprybės ir demokratijos kūrimo 
išminties, kovodami už savo laisvę ir savo demokratinę valstybę po daugelį de-
šimtmečių trukusios priespaudos. Manau, kad būtina pabrėžti, jog lietuvių 
tauta niekada nebuvo pamiršusi savo gyvensenos dvasinių vertybių ir tradici-
jų, kurių viena buvo Lietuvos Respublikos konstitucingumas, o šio pamatus 
grindė Lietuvos Statutai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Neatsitiktinai 
ir galiojančios Konstitucijos preambulėje pabrėžtas šis istorinis perimamu-
mas, todėl bent trumpai prisiminkime mūsų Konstitucijos, kaip tautos istori-
jos, ir dabar tęsiamą tradiciją. Nors trumpai minėdami prisiminkime, kad ją 
kūrė tėvai ir protėviai, perduodami mums valstybės kūrimo ir sutvarkymo, 
pagarbos žmogui ir jo laisvei tradicijas. 

XX a. Lietuvai, kaip ir daugeliui kitų Europos valstybių, buvo laikas, kai 
teko patirti didžiulių sukrėtimų ir nelaimių, tačiau kartu mes matome ir kitą 
akivaizdžią tendenciją – nepaliaujamą humanistinių ir demokratijos idealų  
siekimą. XX a. antrasis dešimtmetis ir amžiaus pabaiga Lietuvai buvo ypač 
reikšmingi. Pirmoji data siejama su nepriklausomos valstybės atkūrimu po 
daugiau nei šimtmetį trukusios Rusijos priespaudos, o antroji – su nepriklau-
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somos Lietuvos valstybės atkūrimu po penkiasdešimties metų sovietinės oku-
pacijos. Tai tiesiogiai susiję su Lietuvos konstitucingumo istorija. Visi am-
žiaus pradžios Lietuvos Respublikos konstituciniai aktai darė įtaką dabar ga-
liojančios Konstitucijos turiniui ir formai. Pirmiausia tai tie amžiaus pradžios 
konstituciniai aktai, kurie rėmėsi tuometinės Lietuvos valstybės sutvarkymu, 
valstybės, kuri prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo visuotinai pripažinta tarptau-
tinės bendrijos, buvo Tautų Sąjungos narė. Minėdami tuos konstitucinius ak-
tus, prisimename, kad jie yra reikšmingi ne tik Lietuvos politinės ir teisinės 
kultūros paminklai, bet ir platesniame prieškario Europos teisinės sistemos 
kontekste. 

Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. priėmė Aktą, kuriuo paskelbė, 
kad yra atkuriama demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė, Ak-
tą, kuris ir dabar vertinamas kaip pagrindinis Lietuvos konstitucinės teisės 
šaltinis. Netrukus, tų pačių metų lapkričio 2 d., šio Akto veikiama Valstybės 
Taryba priėmė Lietuvos valstybės Konstitucijos pamatinius dėsnius, kuriuose 
jau buvo nustatytos ne tik esminės valstybės sąrangos taisyklės, bet ir pagrin-
dinė piliečių teisė – lygybė prieš įstatymą, panaikintos visos privilegijos, užtik-
rinta asmens, buto ir nuosavybės neliečiamybė, garantuota tikybos, spaudos, 
susirinkimų ir draugijų laisvė. 1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos Valstybės Ta-
ryba paskelbė Lietuvos valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dės-
nius. Juose buvo įtvirtinta demokratinė valdžios organizavimo forma, vėl 
įtvirtintos to meto Europoje pripažintos žmogaus pagrindinės teisės ir laisvės. 
1920 m. birželio 10 d. Steigiamasis Seimas priėmė trečiąją Konstituciją, Lai-
kinąją Lietuvos valstybės Konstituciją, kurioje buvo įtvirtintos esminės žmo-
gaus teisės ir laisvės, o mirties bausmė buvo panaikinta. Pagaliau 1922 m. 
rugpjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos valsty-
bės Konstituciją. Joje buvo pabrėžta, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma 
demokratinė respublika. 

Suvereni valstybės valdžia priklauso tautai. Taip pat joje buvo įtvirtintas 
tradicinis valdžių padalijimo principas. Vėliau, 1928 metais, priimta Konsti-
tucija vertinama labai prieštaringai, dažnai negatyviai visų pirma dėl to, kad ji 
buvo priimta nedemokratine tvarka, ją paskelbė Prezidentas, pritariant Vy-
riausybei. Panašių vertinimų, pradedant sovietiniais apologetais, susilaukė ir 
1938 m. vasario 11 d. IV Seimo priimta Konstitucija, kuri galiojo iki 1940 m. 
sovietinės okupacijos pradžios. Tačiau, nepaisant prieštaringų šios Konstitu-
cijos vertinimų, istoriniame kontekste 1938 m. Konstitucija reikšminga tuo, 
kad būtent šios Konstitucijos galiojimą nutraukė sovietinė okupacija. Taigi ši 
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okupacija 50 metų nutraukė Lietuvos politinę, taip pat ir konstitucinę raidą. 
Kaip tik dėl to 1990 m. kovo 11 d. politiškai labai įžvalgiai ir teisingai pasielgė 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas, atkurdamas nors sim-
boliškai šios Konstitucijos galiojimą ir tuo išreikšdamas Lietuvos konstitucin-
gumo tradicijų bei konstitucinės tvarkos perimamumą. Dėl to meto sudėtin-
gų politinių aplinkybių buvo pasirinktas ne prieškarinės Lietuvos Konstituci-
jos nuolatinis galiojimas, o naujos Laikinosios Konstitucijos priėmimo va-
riantas. Tokia Laikinąja Konstitucija dvejus metus iki dabartinės Konstituci-
jos įsigaliojimo buvo Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, priimtas 1990 m. kovo 
11 d. Didžiausia jo reikšmė buvo ta, kad jis pereinamuoju laikotarpiu įtvirti-
no konstitucinę tvarką. Svarbiausias jos bruožas buvo tas, kad Lietuvoje galio-
ja įstatymai bei kiti teisės aktai, neprieštaraujantys Laikinajam Pagrindiniam 
Įstatymui. Tai yra jis įtvirtino Konstitucijos viršenybės principą, kuriant nau-
ją teisės sistemą. 

Tačiau šis Pagrindinis Įstatymas, kaip pereinamojo laikotarpio konstitu-
cinis aktas, buvo nepastovus, dažnai keičiamas, jame dar nebuvo įtvirtintos 
tikrosios konstitucinės teisės vertybės, dar nebuvo atkurtos visos demokrati-
nei valstybei būdingos institucijos. Kita vertus, tuo metu prasidėjusi šio Pa-
grindinio Įstatymo kritika buvo pavojinga, nes galėjo sukelti konstitucinę kri-
zę dar nesusiformavusioje naujosios Lietuvos politinėje sistemoje. Tai puikiai 
suprato to meto Lietuvos Respublikos politinė vadovybė, ėmusi inicijuoti 
pastovios Konstitucijos kūrimo darbus. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuria-
mojo Seimo Prezidiumas 1990 m. lapkričio 7 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos rengimo“ patvirtino darbo grupę, kurią sudarė Lietu-
vos ir užsienio lietuvių konstitucinės teisės specialistai (užsienio lietuviams at-
stovavo profesorius B. Nemickas), valstybės ir visuomenės veikėjai. Jau tada 
šiai grupei vadovavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atku-
riamojo Seimo Pirmininkas V. Landsbergis. Darbo grupė dirbo labai įtemp-
tai, diskutuojant, dažnai aštriai polemizuojant brendo Lietuvos valstybės 
Konstitucijos samprata, jos pagrindinės nuostatos. Šioje darbo grupėje ir susi-
formavo mintis, jog dar iki Konstitucijos parengimo ir priėmimo reikia pri-
imti (pasiremiant visos tautos valia) pagrindinę Lietuvos valstybės demokra-
tinės esmės nuostatą, kad būtų užkirstas kelias M. Gorbačiovo provokuoja-
miems vadinamiesiems konstituciniams konfliktams. Taip subrendo mintis 
surengti tautos plebiscitą, kuris patvirtintų nuostatą, kad Lietuvos valstybė 
yra nepriklausoma demokratinė respublika. Plebiscitas įvyko 1991 m. vasario 
9 d., nepaisant ne tik sovietų kruvinos agresijos Sausio 13-osios naktį, bet ir 
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vietinių kolaborantų bandymų diskredituoti pačią plebiscito idėją. Kolabo-
rantų spaudoje mirgėte mirgėjo antraštės, kad rengiamas plebiscitas yra netei-
sėtas, tokia visuomenės dalyvavimo priimant sprendimą forma nenumatyta 
Konstitucijoje ir pan. Dabar iš laiko perspektyvos dar geriau galima matyti, 
koks reikalingas buvo žingsnis į plebiscitą. Priminsiu, jog daugiau kaip trys 
ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų, turinčių rinkimų teisę, per visuotinę ap-
klausą slaptu balsavimu pasisakė už tai, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklau-
soma demokratinė respublika. Plebiscito skaičiai akivaizdžiai parodė visų tau-
tybių Lietuvos gyventojų valią kurti savo demokratinę valstybę. Tai buvo 
smūgis žlungančios sovietinės imperijos užmačioms jėga ir apgaule išlaikyti 
Lietuvą savo gniaužtuose. 

Tuo tarpu Konstitucijos rengimo darbo grupė tęsė savo darbą ir parengė 
dokumentą, pavadintą Lietuvos Respublikos koncepcijos metmenimis. Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Prezidiu-
mo nutarimu šis dokumentas buvo paskelbtas 1991 m. gegužės 10 d. „Lietu-
vos aide“. Metmenų paskelbimas tapo svarbiu reiškiniu kelyje į Lietuvos Res-
publikos Konstituciją. Žmonės susidomėjo šiuo dokumentu, gyvai jį svarstė. 
Jis kėlė didelį susidomėjimą lietuvių išeivijoje. 

Tų pačių metų lapkričio 5 d. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Sei-
mas priėmė nutarimą dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos. Jame 
pirmą kartą visiškai konkrečiai išreiškė požiūrį į tai, kaip turi būti rengiama 
konstitucija. Gruodžio 3 d. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas V. Landsbergis padarė pranešimą apie metmenų svarstymą vi-
suomenėje, o jau gruodžio 10 d. parlamentas sudarė Laikinąją komisiją Kons-
titucijos projektui parengti. Konstitucijos projekto rengimo laikotarpiu vi-
suomenėje, politinėse partijose, mokslininkų kolektyvuose, pagaliau ir pačioje 
Laikinojoje komisijoje Konstitucijai parengti neretai buvo reiškiami visiškai 
prieštaringi, vienas kitą neigiantys požiūriai į Lietuvos Respublikos konstitu-
cinių institutų sanklodą, jų sąveiką, valstybės institucijų įgaliojimus, Prezi-
dento institucijos atkūrimą ir daugelį kitų konstitucinių problemų. Parla-
mente ėmė formuotis itin negatyvi konfrontacija, partiniai prieštaravimai. 

Konstitucijos rengimo kelyje reikšmingas įvykis buvo 1992 m. gegužės 
23 d. referendumas, kuris, nors ir nedavė juridinių rezultatų, bet jo metu dis-
kutuotos Respublikos piliečių nuomonės dėl Prezidento institucijos buvo ge-
ras orientyras toliau rengiant Konstitucijos projektą. Vis labiau ryškėjant 
nuomonių dėl Konstitucijos skirtumams kartu brendo įsitikinimas, kad po-
žiūrius galima suderinti ir kad būtina susitarti. Ši tendencija buvo išreikšta 
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konstitucinių problemų derinimo grupės protokolu, kurį parlamentas patvir-
tino 1992 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu. Tai buvo bendro Konstitucijos projek-
to rengimo pradžia. Mat 1992 m. rugsėjo 11 d. paskelbus santaros „Už de-
mokratinę Lietuvą“ Konstitucijos projektą, tuo metu buvo du Konstitucijos 
projektai, kurie nors ir artėjo prie bendros koncepcijos, tačiau juose ryškėjo ir 
principinio pobūdžio skirtumų. Prasidėjo įtemptas projektų derinimo darbas. 
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko V. Landsbergio 
kabinete iki išnaktų buvo tariamasi, ieškoma optimalių sprendimų, suarti-
nančių įvairias nuomones. Pagaliau buvo pasiektas lemtingas susitarimas. 
Bendras projektas buvo parengtas ir paskelbtas visuomenei vertinti ir priimti 
referendume. 

Nors ir trumpai apžvelgiant Konstitucijos rengimo darbą, akivaizdu, kad 
tai buvo sudėtingas ir kupinas prieštaravimų procesas, kuriame vis  dėlto nuga-
lėjo siekis ir pastangos stiprinti demokratinę Lietuvos valstybę bei jos teisinę 
sistemą. 

Tautos suverenia valia naujoji Lietuvos Konstitucija galioja jau beveik 17 
metų. Tačiau svarbiausia Konstituciją ne tik parengti ir priimti. Kur kas svar-
biau ją įgyvendinti. Tam, kad valstybė, visos jos institucijos „tarnautų žmo-
nėms“ (kaip to reikalauja pati žmonių valia priimta Konstitucija – 5 straips-
nis), būtina turėti objektyvų arbitrą, nuolat kontroliuojantį, ar valdžia įgy-
vendina Konstituciją, ar jos priimti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai. 
Toks arbitras Konstitucijos rengėjų ir žmonių valia pagal Konstituciją (102 
straipsnis) yra Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinės 
justicijos doktrinos kūrimo ir Konstitucinio Teismo steigimo peripetijos, taip 
pat ir kūrybinės diskusijos dėl šios naujos Lietuvai institucijos statuso ir jos 
funkcijų plačiai aprašytos Mykolo Romerio universiteto profesoriaus Juozo 
Žilio darbuose, ypač jo monografijoje „Konstitucinis Teismas – teisinės ir is-
torinės prielaidos“6. Nesikartosiu, tik pabrėšiu, kad ir čia profesoriaus Vytau-
to Landsbergio įžvalgos kuriant šį teismą, ir vėliau vertinant jo veiklą yra es-
minės. Pavyzdžiui, jis ne kartą yra pabrėžęs, kad „reikalingi labai tobuli me-
chanizmai bei jų taikymo praktika, kuri įrodytų tai, kas yra Konstitucijoje. 
Žmogus privalo turėti galimybę pasiėmęs Konstituciją eiti ir gintis“7.  

                                                
6 Žilys, J. Konstitucinis Teismas – teisinės ir istorinės prielaidos. Vilnius, 2001. 
7  Lietuvos Respublikos Konstitucija penkerių metų retrospektyvoje. Konferencijos medžiaga. Lie-

tuvos istorijos institutas, 1998, p. 122. 
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Tačiau kartu pabrėžtina, kad ne tik nuo Konstitucinio Teismo, bet ir 
nuo mūsų visų, ypač nuo tų, kurie tautos valia turi tam tikrus valdžios įgalio-
jimus, priklauso, ar ji nuolat bus gyvąja Konstitucija. Taigi visų mūsų veiks-
mai ją įgyvendinant turi būti tokie, kad būtume verti Lietuvos himno žodžių, 
kai tariame juos: „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“. 

Pastaruoju metu itin aktualus klausimas – Lietuvos konstitucinė teisė ir 
europinė integracija. Čia verta paminėti įdomų faktą – rengiant dabartinę 
Konstituciją, jos projektas buvo svarstomas vienoje Europos Tarybos institu-
cijų – Europos Komisijoje „Už demokratiją per teisę“ (Venecijos komisijoje). 
Šios komisijos ekspertai ypač daug dėmesio skyrė žmogaus teisių ir laisvių 
problemoms, bendriesiems Lietuvos valstybės sudarymo principams. Tai 
duoda pagrindą kalbėti apie Lietuvos konstitucinės sistemos tam tikrą išanks-
tinę integraciją į Europos teisės sistemą, jos ryšį su kontinentinės teisės istori-
niu paveldu. 

XX a. antrosios pusės Europa ypatinga tuo, kad pradėta įgyvendinti 
bendra Europos idėja. Faktinis vientisos Europos būvis sutvirtėjo kuriant 
bendrą norminę ir institucinę europinę sistemą. Tačiau būtų klaidinga teigti, 
kad Europos valstybės nieko bendra iki to neturėjo. Nieko panašaus, Europos 
tautas nuo seno vienijo bendrosios vertybės, bendra kultūra plačiausia prasme 
– graikų filosofijos suformuotas mąstymas, krikščionybė, kultūrinio pliura-
lizmo pripažinimas. Dar daugiau, normatyviniam europiniam (net ir tarptau-
tiniam universaliam!) lygmeniui formuoti turėjo ir tebeturi įtakos unikalus 
teisinis reiškinys – romėnų teisė. Nereikėtų ir negalima neigti ir to, kad švie-
timo laikotarpio vertybės – žmogaus teisės ir laisvės bei principų trejybė (lais-
vė, lygybė, brolybė), ypač ryškiai sužėrėję Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu, 
taip pat turėjo įtakos vieningos Europos idėjos virsmui kūnu. 

Būtina pabrėžti, kad Vytautas Landsbergis, dirbdamas Europos Parla-
mente, savo įžvalgomis ragina Europą nepamiršti savo bendros ir kartu kiek-
vienos tautos istorijos toliau kuriant susivienijusią Europą. „Tas įsivaizduo-
jamos milžinės Europos kūdikis atrodė toks paprastas ir gležnas, kad nė nega-
lėjo gimti anksčiau, tik dabar. BBendra istorija suvienytai Europai. Mes tu-
rime apgalvoti ir iš tiesų pergalvoti naują kokybę apibrėžiant mūsų bendras 
šaknis, kadangi ankstesnis kiekybinis požiūris ... niekuomet neparodys mums 
konsoliduoto visos Europos praeities vaizdo. Ypač kai jau suvokiame, kad 
praeitis, ko gera, galėtų būti naudinga formuojant miglotą eeuropiečio tapa-
tybę. 
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Savo ruožtu, kiekvienos tautos istorijos pažinimas, kuriuo dalijasi šeimos 
nariai, yra būtinas etapas norint judėti į priekį Europos solidarumo link. Nė 
viena Europos politika – ar tai būtų užsienio politika, ar sporto politika – ne-
gali vengti tokio žinojimo ir atjautos, atsisakydama solidarumo.“8 

Taigi Europa, nors ir ilgą laiką neturėjo bendros norminės ir institucinės 
sistemos, tačiau buvo vientisa savo vertybių, kultūros pobūdžiu. Tai ir daug, ir 
mažai. Daug, nes vertybės ir kultūra sąlygoja (gal net lemia) tiek normatyvi-
nes, tiek institucines sistemas, o kartu yra ir tų sistemų tikslas. 

Kuriant Europos Sąjungą akivaizdu, kad turi būti sukurta vienoda ir vie-
nodai taikoma visose valstybėse Sąjungos narėse teisė. Kita vertus, visos vals-
tybės narės yra suverenios  valstybės, turinčios savo teisę, grindžiamą savo tei-
sės tradicijų. Pasitaiko teiginių, kad valstybės narės perduoda dalį savo suve-
reniteto Sąjungai. 

Suvereniteto perdavimas naujam subjektui arba suvereniteto apriboji-
mas, suprantant tai pažodžiui, reikštų valstybėms narėms tik jų autonomijos 
(savivaldos) pripažinimą. Šios autonomijos apimtį nustatytų Sąjungos insti-
tucijos, kartu būtų paneigiamas tautos suverenitetas kaip valdžios šaltinis. Bet 
juk būtent tautos suverenitetas yra demokratijos pagrindas. Jeigu Europos Są-
jungoje būtų pripažinta tik jos gyventojų suminės daugumos teisė spręsti es-
minius ne tik Sąjungos, bet ir jos narių viešojo gyvenimo klausimus, taip būtų 
paneigiamas kiekvienos tautos suverenitetas, įtvirtintas daugelio Europos ša-
lių konstitucijose, taip pat ir Lietuvos Konstitucijoje. Daugelis Europos tautų, 
taip pat ir Lietuva, ką tik atkūrė savo nepriklausomas valstybes ir toliau kuria 
demokratijos sistemą, kuri negali būti tiesiogiai perkelta iš kitur. Demokrati-
ja, kaip ir teisė, yra ne tik visuotinės, bet ir kiekvienos tautos socialinės verty-
bės, grindžiamos jos valstybingumo istorine patirtimi ir konstitucionalizmo 
tradicijomis. Todėl pasaulio ir Europos tautų visuotinis patyrimas turi būti 
derinamas su kiekvienos tautos tradicijomis ir demokratijos bei konstitucio-
nalizmo raidos perspektyvomis. Šis derinimas atliekamas per žmones, atsto-
vaujančius Lietuvai Europos Parlamente. Tokius žmones kaip Vytautas 
Landsbergis. Žmogus, kuris savo išmintimi, ryžtu, nuoseklumu ir drąsa pakėlė 
mus visus kovai už savo tėvynės ir kiekvieno žmogaus laisvę ir dabar nenuils-
tamai dirba mūsų visų tėvynės – Lietuvos labui, jos žmonių gerovei. 

Pastaraisiais metais Vytautas Landsbergis neretai kritiškai pasisako apie 
teisinio darbo Lietuvoje spragas. Šie jo vertinimai kartais sulaukia nepasiten-

                                                
8 Landsbergis V. Europos Parlamente. 2008 sausis– gruodis. Vilnius, 2008, p. 61. 
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kinimo, netgi tam tikro susierzinimo. Tačiau turime giliau pažvelgti į jo išsa-
kytas pastabas, kad apčiuoptume jo susirūpinimą teisinės valstybės įtvirtini-
mu Lietuvoje, svarbiausio kelio pasirinkimu. Tai ypač norėčiau pabrėžti ir dėl 
to, kad šią knygą leidžia Mykolo Romerio universitetas – mokslo ir studijų 
institucija, atsakinga už specialistų, kurie toliau kurs šią teisinę valstybę, ren-
gimą. Vytautas Landsbergis dar 2005 m. vykusiame Lietuvos teisininkų kong-
rese „Lietuvos valstybė – nepriklausoma demokratinė respublika: dabartis ir 
perspektyvos“ pasakytoje kalboje, pavadintoje „Žmogaus kokybė“, išsakė min-
tis, kurios visoms mokslo ir studijų institucijoms išlieka nuolat aktualios: 
„Mokymas ir išmokimas, be abejo, svarbu, tačiau visose veiklos srityse, o ypač 
teisėje, teismuose, svarbiausia yra žžmogaus kokybė. Viską lemia žmogus. ... 
Vienintelis vaistas – moralė. Tai ir žmogaus būdas, ir ištvermė, vykdant misi-
ją, kad būtų daugiau teisingumo. 

Koks tąsyk turėtų būti teisininkas? Pirmiausia, protingas, teisingas, sąži-
ningas žmogus. Atimk nors vieną tų savybių, ir turėsi liūdną rezultatą.“9  

Tai tiesiogiai susišaukia su amžinąja teisininko profesiją apibūdinančia 
romėnų sentencija: „Teisė yra gėrio ir teisingumo menas“. Tai turi būti kiek-
vieno teisininko ir juos rengiančių mokslo ir studijų institucijų siekiamybė. 
Šio Meno mokomasi visą gyvenimą.  

                                                
9 Atgimimas. 2005, Nr. 22(846). 
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Nedaug vardų pasaulio istorijoje „perauga“ vienos disciplinos ribas. To-
kie žmonės, į kuriuos su susižavėjimu dažniausiai žvelgiame iš istorinės pe-
rspektyvos, mums atrodo apdovanoti iš aukščiau, o jų darbai – tobulumo iš-
raiška. Ir net nepajuntame, kaip susižavėjimo akimirką jiems priskiriame to-
kius epitetus kaip „genialus“, „nepaprastas“, „pralenkęs laiką“ arba papras-
čiausiai „antžmogis“ (ta tikrąja, dar prieš Nytzchę vartota šio žodžio prasme, 
matyt, tesakančia, kad kai kurie žmonės nuveikia greičiau dieviškus, o ne 
žmogiškus darbus). Kaipgi kitaip galime vertinti tuos, kurie, būdami genialūs 
matematikai, drąsiai neria į lingvistikos mokslo gelmes ir dar sugeba sudrebin-
ti filosofijos pagrindus (Descartes fenomenas), arba po šventųjų figūrų tapy-
mo senosios Italijos vienuolynuose kurti to meto dimensijas peržengiančius 
technikos išradimus (ateities pasaulio poreikius pranašaujantys tankai, sraig-
tasparniai, povandeniniai laivai, sukurti L. Da Vinchi)? Tačiau po susižavėji-
mu slypinti nuostaba gali pasireikšti ir kitaip: ar žvelgiant į šiuos žmones, di-
džiuosius iš žmonių, slapta neišsigąstame jų universalumo, ar neatrodo jų ta-
lentas įvairiose srityse tiesiogiai priešingas paprasto, vieną gerai išmanomą 
darbą dirbančio doro žmogaus vaizdiniui? Pagaliau ar visada teisingai ir gera-
noriškai mes dalijamės ir pagiriančiaisiais epitetais, kaip didžiausią kompli-
mentą įvardydami „genialumą“, nuo kurio taip netoli iki „antžmogiškumo“, 
to paties, dėl kurio ne vienas tūkstantis mąstančiųjų „universaliai“ kadaise su-
pleškėjo inkvizicijos laužuose? Ir kokia keista, net pavojinga ši dvilypė mūsų 
pozicija tampa tada, kai mūsų vertinimas iš istorinių asmenybių galerijos, pa-
žįstamos tik iš graviūrų ir portretų, persikelia į mūsų laikus, į gyvenamąją tik-
rovę, kada, aplink save atpažinę žmones, darbais ir siela gyvenančius keliose 
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disciplinose, baimės ar pagarbos vedami turime jiems suteikti vietą, o su ja ir 
vertinimą.  

Kaip dažnai mes klystame – pirmiausia neįvertiname, o vėliau perverti-
name – žmogišką universalumą, pakeldami jį iki dieviškumo (o tai vėl numa-
to dvigubą interpretaciją) – atskiros diskusijos klausimas. Ir šį kartą jos pradė-
ti neverta prisiminus, jog nuostaba, kad kitas gali nuveikti daugiau nei aš, o tai 
jau stebuklas (!), tėra išsilavinimo problema, siauro mąstymo požiūris tų, ku-
rie iš tingumo, nežinojimo arba tiesiog nepalankiai susiklosčius aplinkybėms 
niekada neturėjo progos savyje atrasti to universalumo, leidžiančio sėkmingai 
veikti keliose disciplinose, atrasti polinkį keliems pašaukimams tik tam, kad 
tikrovę suvoktų įvairiau. Nes dar niekada tie, kurie pasaulį mokėjo pažinti iš 
skirtingų žiūros taškų, jį keisti naudodami skirtingus būdus, nekėlė į aukštu-
mas nei savo talento, nei savo veiklos įvairumo, nesilygino su dievais ir nesiekė 
„antžmogiškumo“. Kokie laimingi žmonės! Žmonės, nes tik žmogus gali savo 
valios pastangomis taip ištobulėti, kad peržengtų disciplinos ribas, kad rastų 
erdves veikti protui ir sielai. Ir vis dėlto tokių žmonių yra nedaug.  

Vytautas Landsbergis ir pasaulio, ir tėvynainių akyse seniai yra tarpdis-
ciplininė asmenybė – vienas iš tų, kurie gyvena. Kur? Be jokios abejonės, tose 
disciplinose, dimensijose, į kurias įvedė įgimti gabumai ir valingas darbas – 
politikoje, kultūroje. Ir tai apibendrinančios kalbos problema. V. Landsbergio 
kultūra varijuoja nuo stebėjimo iki dalyvavimo, nuo komentavimo iki atliki-
mo, jau nekalbant apie kultūrą gyventi, kalbėti, mokyti, patarti. Kultūra, gra-
žiai pereinanti į politiką, kuri vėl atrodo per siaura, kad paaiškintų V. Lands-
bergio veiklą – nuo jausmo, gimstančio iš stebėjimo, iki idėjos suformulavi-
mo, išauginimo, įtvirtinimo kovojant. Čia vėl norisi skaldyti žodį, konkretinti 
puikiai suvokiant, kad pati asmenybė neleidžia apie ją kalbėti fiksuotomis fra-
zėmis ir formuluotėmis, nesiduoda uždaroma ne tik į vieną discipliną, bet ir 
netelpa į tradicinius rėmus. Taip ateina suvokimas, kad neįmanoma apie       
V. Landsbergį kalbėti vartojant tradicines sąvokas „kultūra“, „politika“, „vi-
suomeninė veikla“ – juk mus domina ne V. Landsbergio veikla vienoje ar ki-
toje srityje, t. y. tilpimas į disciplinų rėmus, o tai, kaip ši asmenybė prisidėjo 
prie minėtų disciplinų formavimosi. Būtent asmenybė – savybės, pomėgiai, 
darbai, elgesio modeliai – jos įvairiapusiškumas, jos universalumas veikiant 
duotybėje, pagaliau tos veiklos principai, perkertantys visuomenės grupes, pa-
žiūras – ištisas epochas, yra atspirties taškas mąstant ir apie didžiuosius Lietu-
vos istorijos įvykius. Todėl reikia kalbėti apie išklausantįjį V. Landsbergį, ste-
bintįjį V. Landsbergį, pagaliau kuriantįjį V. Landsbergį – matomą ir tylųjį. Ir 



� 31

tik tada, kai asmenybės portreto eskizas, arba verčiau dar viena interpretacija, 
yra parengtas, galima jį sieti ir su konkrečiais darbais.  

Esti kelios V. Landsbergio biografijos – per ateinančius metus prie jau 
esamų prisidės dar daugiau. Oficialioji – nuveiktų darbų ir svarbiausių gyve-
nimo datų. Literatūrinė – knygų, straipsnių, komentarų, šalia dar ir parašytų 
laiškų, dokumentų, duotų interviu. Muzikinė – kuri per pastaruosius 25 me-
tus visuomenės yra labiausiai pamiršta, nes jos vietoje ir Lietuvos, ir pasaulio 
akyse stovi dar viena, politinė biografija, apimanti V. Landsbergio politinio ir 
visuomeninio gyvenimo įvykius (dabar ją tektų pradėti Sąjūdžiu ir baigti Eu-
ropos Parlamentaro kėde). Yra tradiciniam biografijos žanrui nepalanki ben-
dravimo su šeima, draugais, kolegomis, yra ir minčių, jausmų, laisvalaikio po-
mėgių biografija – itin vertinga norint geriau suprasti visas ankstesniąsias, ir, 
deja, mažiausiai žinoma. Štai gimsta dar viena – menininko ir politiko, tarp-
disciplininė, siekianti pabrėžti ne darbus, o jų priežastis, gilintis į veiksmą, 
kalbėti apie V. Landsbergį ir jo idėjas – tai, kas formavo ir formuoja Lietuvą. 

Kai kuriose demokratinėse valstybėse, ypač jaunose, dar besiformuojan-
čios demokratijos šalyse, įdomus yra suvokimas, kad valstybę ir visuomenę 
formuoja politika, tiksliau, beasmenis administracinis ir teisinis aparatas. To-
dėl ir tokios politikos kūrėjas – politikas – tegali būti funkcionierius. Pavo-
jingas valdžios abstraktinimas, politikos suvokimas kaip supaprastintos 
veiksmo ir atoveiksmio grandinės, kurioje neranda vietos nei visuomenės 
nuomonė, nei vertybinės nuostatos, nei kūrybiškos idėjos, rezultato prisideda 
prie visuomenės bejėgiškumo, kuris pavojingai didina atitolimo nuo bran-
džios demokratijos grėsmę. Tuo tarpu brandi demokratija politiką, valstybės 
valdymą laiko ir kūrybiniu procesu, kuriame būtent kultūra – visuomenės, 
individo, gyvenimo, verslo – tampa politinių sprendimų ašimi. Vakarų de-
mokratijų praktika rodo – kuriant brandžią valstybę kultūra ir politika priva-
lo eiti kartu ir viena kitą papildyti. Tokį mąstymą įžvelgiame ir atkurtos Lie-
tuvos valstybės gyvavimo pradžioje: „Politika yra kultūros dalis, – pažymi      
V. Landsbergis jau 1991 m., atsakydamas į užsienio žurnalistų klausimus apie 
politikos ir meno priešpriešą, – ir politika, ir menas – tai gyvenimo sritys, ku-
riose skleidžiasi žmogaus kūrybinės galios.“10 Be abejonės, čia būtina suvokti, 
apie kokią kultūrą kalbėta. V. Landsbergio diskurse retai pasirodo nacionalinė 
kultūra – galbūt todėl, kad jos konstravimu taip uoliai užsiimta sovietinės 
okupacijos metais, – tačiau dažna yra tautos, bendrijos kultūros sąvoka: etni-

                                                
10 Landsbergis, V. Sunki laisvė. 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo. Vilnius, 2000, p. 260.  
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nė lietuvių kultūra, valstybės kūrimo kultūra, lietuvybės kultūra, tai, ką kiek-
viena tauta (Sutvėrėjo tauta, V. Landsbergio žodžiais tariant) turi savito. Per-
frazuosiu – politika yra kiekvienos tautos kultūros dalis. Tada V. Landsbergio 
kultūros ir politikos sąveikos vizija tampa aiški, paremta daugiadiscipline po-
litikos samprata: „Tikriausiai yra galima kūrybiška ir žmogiška politika, kuriai 
nesvetimas dorovinis elementas, dorovinis pagrindas.“11  

Tokia atsakingos vertybinės politikos vizija gali ir negali derėti su tradi-
cine konservatizmo doktrinos linija, kurią matome Vakaruose – gal todėl, no-
rėdami būti teisingi ir objektyvūs, turime pripažinti ir Lietuvoje vyraujančio 
konservatizmo savitumą – lietuviškosios kultūros dalį. Mūsų dorovės sampra-
ta yra neatsiejama nuo istorinės patirties, būtent tos, kuria galime grįsti ir ne-
priklausomybės siekį, ir valstybingumo patirtį – nuolatinė kovos už valstybę, 
kovos prieš žmogiškumo žlugdymą – istorinius įvykius, kuriuos V. Landsber-
gis nuolatos mini kalbėdamas apie Lietuvą užsieniui. Sunku iki galo suvokti, 
koks meniškas ir subtilus yra šis dialogas, pristatantis mus kaip savitus, ryšį su 
istorija, o per ją ir su valstybingumo tradicijomis, su demokratijos principais 
turinčius žmones. Atkurta Lietuvos valstybė pasauliui prisistatė per savo kul-
tūrą, todėl nėra atsitiktinis nei, pavyzdžiui, Vokietijos Federacinės Respubli-
kos Kancleriui Dr. H. Kohliui 1992 m. V. Landsbergio parašytas laiškas, ku-
riuo politikas kviečiamas apsilankyti atlaiduose Šiluvoje, nei priminimas Bel-
gijos žurnalistams apie teisinės valstybės atsiradimą dar XVI a. kartu su pir-
muoju Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutu – tai savo tautos ir kultū-
ros vertę jaučiančio politiko kalbėjimas pasauliui. Laikau tai menišku, o ne 
funkcionaliu žingsniu, veiksmu, leidžiančiu pradėti jaunos valstybės dialogą 
su vyresnėmis kaimynėmis ne bandant susilyginti su jomis, bet ieškant pana-
šumų, kartu neatsisakyti ir skirtumų. Tuo pat metu būtina suvokti, kad tokia 
politika ir toks požiūris į Lietuvos kultūrą politinėje erdvėje pasitaiko retai – 
po Vytauto Landsbergio neatsirado politiko, Europai ir pasauliui kalbančio 
apie Lietuvą – su jos istorija, kultūra, tauta ir vertybėmis, – Nepriklausomos 
Lietuvos užsienio politikoje liko tik kalbėjimas apie geografinį ir ekonominį 
vienetą. Tai buvo retas, net unikalus laikotarpis, kai Lietuva buvo įdomi ki-
tiems, nes buvo įdomi sau, kai vyko kalbėjimasis, ne vien tik klausymasis. To-
dėl „[...] nėra ypatingas paradoksas, kai menininkas dalyvauja politikoje“12 – 

                                                
11 Landsbergis, V. Sunki laisvė. 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo, p. 306. 
12 Ten pat. 
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juk geografines sąvokas nesunku išmokti, o kultūrą, ypač tautinę, reikia pažin-
ti ir mokėti interpretuoti. 

Pirmieji atgautos Nepriklausomybės metai pasižymi aktyviu politiniu 
dialogu, kuriame Lietuva visada pristatoma kaip unikali, įdomi, svarbi.          
V. Landsbergis nekuria įvaizdžio strategijų, tik naudoja istorijos faktus, patei-
kia juos be pagražinimų, tačiau tuo pat metu mąsto geopolitiškai: jis nebijo 
Vakarams priminti, „kiek jie [...] sutaupo ir sutaupys, kai nebereikės ginklavi-
mosi varžybų, drebant prieš baisią komunizmo imperiją [...]“, ir šio pokyčio 
priežastis – taiki, bet Sovietų Sąjungą sugebėjusi išjudinti Lietuvos kova dėl 
Nepriklausomybės. Geopolitinis mąstymas V. Landsbergiui ir jo vedamai Lie-
tuvai padeda išvengti iliuzijų – galbūt didžiausio modernios valstybės visuo-
menės veikėjų priešo: V. Landsbergis, 1992 metais kalbėdamas Sorbonos uni-
versitete, pranašiškai prabyla apie imperišką Rusijos mąstyseną, pateisinančią 
ginkluotą prievartą ir „nesankcionuotą kariuomenės naudojimą užsienyje 
(Gruzija, Moldova)“, mąstyseną, kuri, „Rusijai pasukus demokratinių reformų 
keliu [...] nėra dominuojanti, bet [...] kokios nors krizės ar reakcinių permainų 
atveju ji gali vėl tapti valstybine politika su dideliu pavojumi kaimynėms ir 
tarptautinei taikai“13. Pavadinti šią kalbą pranašiška dabar jau leidžia 2008 
metais įvykęs ginkluotas Rusijos ir Gruzijos konfliktas, taip pat tikslus, nei-
liuzinis posovietinės Rusijos mąstysenos įvertinimas. Tačiau atsisakant nei-
giamų žodžio „pranašystė“ reikšmių, šias ir kitas įžvalgas galima paaiškinti 
asmenybės erudicija, gebėjimu matyti ir tiksliai vertinti tarptautinę padėtį, is-
toriniu ir kultūriniu mąstymu – savybėmis, kuriomis V. Landsbergis visuo-
meninės ir politinės veiklos arenose išsiskiria iš kitų.  

Nagrinėjant V. Landsbergio kaip politiko diskursą stebina jo aiškumas. 
Tiksliai įvardijami ne tik pagrindiniai politiniai procesai, tiksliai nubrėžiamos 
ir gairės – kokia Lietuva turėtų būti, kokiomis vertybėmis vadovautis, paga-
liau kurie visuomenės pokyčiai yra teigiami, o kurie – žalingi. V. Landsbergis 
nebijo, o gal tiesiog nenori slėpti tiesos – todėl politiniame ir visuomeniniame 
diskurse daiktai visada vadinami tikraisiais vardais. Toks bruožas politiniame 
pasaulyje lyg ir nederėtų – diplomatija ne tik humoristiniuose pasakojimuose, 
bet ir realybėje mieliau renkasi abstraktaus samprotavimo nei tiesaus kalbėji-
mo kelią. Dar daugiau – nors aiškumas politiniame diskurse reiškia ir politi-
nio problemos sprendimo proceso pabaigą – problemos išnagrinėtos, spren-
dimai priimti, todėl ir rezultatai pateikiami aiškiai, t. y. konkrečiai įvardijant 

                                                
13 Landsbergis, V. Sunki laisvė. 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo, p. 229.  
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sprendimo kelius, galimybes ir tolesnį veiksmų planą, tačiau posovietinėse vi-
suomenėse esanti aiškumo samprata – iškreipta. Aiškumas ir konkretumas 
asocijuojasi su nedemokratiškai priimtu, t. y. „iš viršaus“ nuleistu sprendimu, 
todėl konkretumo mažai turintis diskusinis, vadinasi, ir demokratinis, diskur-
sas priimamas lengviau, be įtarimų. O V. Landsbergis kalba aiškiai, išvengda-
mas neprofesionalios diskusijos aklavietės – matyt, dėl jau minėtų asmeninių 
savybių, dėl gebėjimo mąstyti matant visumą, dėl istorijos ir kultūros įtakos 
politiniams procesas suvokimo (telieka šis sąrašas tik pavyzdinis, autoriui su-
vokiant, kad baigtinio ir tikslaus jo, kaip aprašančio asmenybės gebėjimų raiš-
kos ribas, pateikti neįmanoma). Platono „Valstybės“ modelyje aiškumas būtų 
vieno iš valstybės valdytojų bruožas, Lietuvoje jis, deja, gali būti neįvertintas. 
Vis dėlto, kaip rodo dabar gimstanti istorija, į V. Landsbergio aiškumą būtina 
įsiklausyti.  

Susikalbėjimas, sugebėjimas visada užmegzti dialogą tėra kitų savybių – 
jautrumo, erudicijos, patirties – rezultatas. O vis dėlto būtent šita V. Lands-
bergio savybė tikriausiai yra lengviausiai pastebima, ypač su profesoriumi 
bendraujant pirmą kartą. Tokiame pirmajame susitikime nerasime populisti-
nio paplekšnojimo per petį ar apsimestinės pašnekovų lygybės, kuri pastaruo-
ju metu taip vertinama plačiųjų sluoksnių. Susitikimo esmė yra dabar jau be-
veik dingstanti situacija, kai du žmonės – dvi asmenybės – atranda vienas ki-
tą. Tai dalijimasis patirtimi išklausant, patariant, prisimenant, pasakojant. 
Tai procesas, kuriame atrandi arba mokytoją ir pavyzdį (štai nutinka profeso-
riui bendraujant su jaunimu), arba kolegą, arba draugą – taigi žmogiškus san-
tykius, kurie paremti emocija, kartais net abipusiu įsipareigojimu, bet niekada 
nesvyruoja ant abstraktaus „lygybės“ pjedestalo. Gal todėl toks bendravimas 
nėra palankus tiems, kurie labiau vertina malonų fasadą, o ne tiesą, abstrak-
čias bendro pobūdžio frazes, o ne rimtą pokalbį, mašinalų linkčiojimą, o ne 
dialogą. Ir čia reikia pripažinti ypatingą V. Landsbergio pojūtį dialogui už-
megzti, net ir tada, kai, kitų nuomone, jis yra neįmanomas. Tačiau jis įvyksta.  

2004 metais, profesoriui lankantis Panevėžyje, kartu užsukome į teatrą 
„Menas“, kuriame tuo metu vyko jaunimo renginys. Kai V. Landsbergis su-
galvojo tarti sveikinimo žodį, nuostabos koncerto organizatorių akyse netrū-
ko – tokie skirtingi žmonės, jų nuomone, negali susikalbėti. V. Landsbergio 
kalba buvo paprasta ir trumpa – sveikinimai jaunimui, kartu su muzika lei-
džiančiam savo laisvalaikį, žmogaus, kuris ilgus metus ja gyvena. Kalba, kurią 
profesorius baigė accapella dainuodamas lietuvių liaudies dainą. Kaip greitai 
monologas virto dialogu, kaip greitai dingo įtampa, profesorius buvo išlydėtas 
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su didelėm ovacijom. Juk kalbėjo ne politikas, ne visuomenės veikėjas, o 
muzikos mėgėjas.  

Koks didis ir daugiasluoksnis menas yra muzika, koks artimas savo vidi-
ne struktūra amžinajai tvarkai, o žmonių pasaulyje – ir harmonijai, knygoje 
„Stiklo karoliukų žaidimas“ rašė H. Hesse. Jausti pasaulį muzika – filosofiška, 
universalu ir kartu nepasiekiama. Skaityti muziką, per ją ir pasaulį – gyveni-
mo užduotis, dvasios darbas, siekiamybė. Galbūt toks muzikos vertinimas yra 
tinkamiausias bandant apčiuopti V. Landsbergio dvasines nuostatas – ritmus, 
lemiančius pasaulėžiūrą. Juk pirmiausia iki V. Landsbergio politiko, paskui – 
drauge su juo, visuomenei buvo žinomas V. Landsbergis muzikas (ši discipli-
nų skirtis – simbolinė, pripažinus, kad politika yra kultūros dalis). Todėl pa-
klaustas, ar muzika padeda politikai, V. Landsbergis pripažįsta: „Taip, muzika 
prisidėjo, kad aš dabar esu toks, koks esu. Jeigu man politikoje kas nors pasiseka, 
tai galbūt ir muzikos nuopelnas. [...] Jei man kas nors nesiseka, tai gal muzikos 
kaltė, nors aš jokiu būdu nenorėčiau už tai ko nors kaltinti. Man atrodo, muzi-
ka duoda vien gera, gal tik aš nemokėjau iš jos visko pasiimti.“14  

Kokį V. Landsbergį matome muzikos pasaulyje? Pedagogą, atlikėją, 
muzikologą – Jonas Vytautas Bruveris pripažįsta, kad V. Landsbergis yra 
„veikliausias visų laikų muzikologas apskritai“15, parašęs daugiau nei 700 
straipsnių. Nemaža dalis skirta M. K. Čiurlioniui ir ženkliai prisideda prie 
kompozitoriaus atminimo. „V. Landsbergis – unikali asmenybė mūsų muzikos 
atlikimo padangėje. Maštabiška tyrinėjimų veikla, kurios centre ilgus dešimtme-
čius buvo Čiurlionio kūryba, suformavo ne tik jo mokslinį-muzikologinį meist-
riškumą, bet ir nulėmė pianistinį Landsbergio reiškimąsi: faktiškai jis yra vien 
tik Čiurlionio muzikos atlikėjas ir kito tokio pavyzdžio nerastume niekur kitur 
pasaulyje“16, – rašo D. Katkus ir priduria, kad „klausant Landsbergio skambi-
nimo, patiriant jo muzikinių įvaizdžių sugestijas, [...] fundamentalus romanti-
nės tarties ir reikšmių žodynas tampa visa persmelkiančiu interpretacijos būdu.“ 
Šis V. Landsbergio siejimas su romantizmu (literatūroje, dailėje, muzikoje) 
galėtų būti pagrindas bandant suvokti ir ypatingą V. Landsbergio dėmesį Mi-
kalojui Konstantinui Čiurlioniui – muzikui, dailininkui, literatui ir patriotui. 

                                                
14 Landsbergis, V. Sunki laisvė. 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo, p. 305. 
15 http://www.7md.lt/lt/2009-04-17/muzika/vytauto_landsbergio_ciurlioniana.html  
16 http://www.muzikosbarai.lt/index.php?id=266  
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„Čiurlionio tyrinėjimų sritis buvo bene vienintelė, kurioje aš nuo jaunystės 
turėjau didesnių gyvenimo planų, ir čia man daugiau pasisekė įgyvendinti.“17 
Paradoksalu, tačiau ilgametės V. Landsbergio vykdytos Čiurlionio kūrybos ir 
gyvenimo studijos dabartinės Lietuvos visuomenės sąmonėje beveik nefigū-
ruoja – tai juk nekelia diskusijų, nesulaukia žurnalistų dėmesio, iš jų nepada-
rysi skandalo. Vis dėlto paties V. Landsbergio pozicija aiški: siekis pažinti šį 
universalų kūrėją jo dvasiai nėra tik tuščia akademinė veikla, paties Čiurlionio 
pasirinkimas irgi nėra atsitiktinis. XX a. pradžios lietuvių sambūrio dalyvis 
M. K. Čiurlionis V. Landsbergiui – „irgi dalis mūsų Sąjūdžio“. Ši paprasta pa-
ralelė daugelio iki šiol ignoruojama, Čiurlionį matant tik kaip kompozitorių 
ar dailininką – taigi kūrėją. Toks Čiurlionis paliekamas tuščioje erdvėje, ku-
rioje pamirštamas kontekstas: XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuva (tada 
dar ir ne Lietuva), pokyčių laikotarpis, tautiškumo atradimas, visuomeniniai 
judėjimai. Pamiršus istoriją neįžiūrimi ir Čiurlionio kūrybos motyvai, neklau-
siama, kokia yra jų kilmė – nedaug kas prisimena muzikos kūriniuose įkom-
ponuotą lietuvių liaudies dainos, paveiksluose slypinčią simboliką, kurią        
V. Landsbergis savo studijose taip gražiai interpretuoja kaip nesvetimą tauti-
nei tematikai. Neįžiūrimas nuolatinis M. K. Čiurlionio kūrinių dedikavimas 
Lietuvai, lietuvybei ir nepriklausomybei. V. Landsbergis, priešingai, tai paste-
bi. Čiurlionio asmenybė V. Landsbergio dėka priklauso ne muzikos ar dailės 
pasauliams, o laisvės idėjai – tai pačiai, su kuria gimsta Sąjūdis. Čiurlionis grą-
žinamas laikui, vadinasi, ir istorijai, o apie V. Landsbergio gebėjimą pasitelkti 
istoriją pristatant Lietuvą jau kalbėta. Pagaliau Čiurlionio sietis su laisvės ir 
nepriklausomybės judėjimais paneigia bet kokias abejones dėl meno ir politi-
kos bendrystės, netgi duoda pavyzdį tos politikos kultūroje, politikos su kul-
tūra, kuriai XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje, jau per kitą permainų laiko-
tarpį, atstovauja V. Landsbergis. Todėl Čiurlionio vieta yra abiejose Nepri-
klausomybėse. Tik į antrąją jį įveda (jis įveda?) V. Landsbergis. Pirmiausia tais 
darbais, kurie grąžina Čiurlionį istorijai – monografijomis, straipsniais, ir tais, 
kurie jį primena kaip menininką – V. Landsbergis yra suredagavęs ir atlikęs 
visus M. K. Čiurlionio kūrinius. Gilus ir ilgametis V. Landsbergio dėmesys  
M. K. Čiurlioniui – sritis, į kurią eiti nedrąsu, nes skaitant profesoriaus  
V. Landsbergio mintis apie Čiurlionį jaučiamas ypatingas, net intymus santy-
kis. Vėlgi – asmenybių dialogas, bandant įsiklausyti į pašnekovą, jį suprasti ir 
paaiškinti kitiems. Dialogas su muzika – diskusija su tapyba, o kartu ir su sie-

                                                
17 Landsbergis, V. Lūžis prie Baltijos. Vilnius, 1997, p. 20. 
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la. Tokia pati įsiklausančio ir suprantančio dialogo sąvoka taikoma mąstant ir 
apie V. Landsbergį kaip apie muziką, pianistą, atlikėją – kūrėją. Tačiau tebū-
na tai ir tyliojo Landsbergio simbolis, nes jame ir slypi tas asmenybės santykis 
su visuomene, kuris visada išlieka šiek tiek neaiškus. Nuoseklus darbas, ypa-
tingas domėjimasis, net atsidavimas tam tikrai sričiai, kai įgytos žinios kas 
dieną, gal kiek rutiniškai perduodamos pedagoginio darbo metu, netikėtų 
įžvalgų pasidalijimas su visuomene – tiems, kurie domisi, ir gal tiems, kurie 
dar susidomės, – kiek hermeneutiškas procesas, kada tyrinėjama sritis kaskart 
pažįstama iš naujo – gal toks yra tyliojo Landsbergio portretas? Jei tik tyla 
reiškia, kad žmogiškoji visuma – kūnas ir siela – kas dieną tobulėja darniai 
veikiant tarpusavyje nuolatiniame supančio pasaulio bruzdesy. Ir tokia tyla 
tampa kurtinančiu garsu, jei tik akimirką tas pasaulis nutyla. Toks metas buvo 
Sąjūdis. 

„Sąjūdis kilo kaip jausmo minties ir banga. Jausmas buvo toks: gana! už-
teks! nebenorim! Nenorim girdėti nesąmonių ir nuolatinio melo, užteks patyčių, 
gana neteisybės.“ Atrodo, šie V. Landsbergio žodžiai tiksliai paaiškina Sąjūdžio 
dvasią – pirmą ryškų netenkinančios realybės neiginį. Šis jausmas pirmiausia 
yra atsisakymas tų sovietinės visuomenės savybių, kurios, dabartinio diskurso 
žodžiais, pažeidžia žmogaus teises. Tada tai buvo žmogiško orumo klausimas. 
Buvo ir Sąjūdžio mintis, kurią V. Landsbergis įvardija kaip suvokimą, kad „ga-
lima gyventi teisingiau, laisviau“. Toks jau tas mąstymas į ateitį – atsisakant 
realybės ir išsikeliant idealą – neabejotinas romantizmo požymis. Ir kartu di-
džiulis atotrūkis nuo jo – kuriant ateities viziją, į praeitį nesižvalgoma, ne-
bandoma kurti ar prikelti idealų. Lietuvos atvejis tuo ir unikalus – į kovą dėl 
Nepriklausomybės atgavimo einama su jau susiformavusiais, visuomenės są-
monėje gyvais idealais – istorija yra duotybė, kultūra – seniai turimas valsty-
bingumo nešulys, o ne krauti nebaigtas romantikų lagaminas. Visuomenės 
noras tą istorinį ir kultūrinį nešulį nešti – Sąjūdžio esmė. 

Istoriškai svarbūs ne tik nacionalinės istorijos, bet ir bendrosios pasaulio 
istorijos klausimai yra kaip papasakoti vieną ar kitą įvykį, kuriuos vardus ir 
darbus minėti, kas turi nepaneigiamą išliekamąją vertę, pagrindinį vaidmenį, 
kas priima svarbiausią sprendimą. Tokios istorijos rašymas neatsiejamas nuo 
bendrojo visuomenės mentaliteto – tie, kurie išlieka visuomenės atmintyje, iš-
lieka ir istorijoje. Turbūt niekas nesuabejos, kad kalbant apie Sąjūdį, visiems 
pirmiausia iškyla V. Landsbergio vardas. V. Landsbergio – politiko, Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininko, derybininko su Maskva. Tai nėra atsitiktinumas, 
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žiniasklaidos efektų rezultatas, kolektyvinės atminties klaida – tiesiog nenu-
ginčijamų V. Landsbergio ir kitų Sąjūdžio veikėjų darbų rezultatas.  

Iš tikrųjų Sąjūdžio ir V. Landsbergio paralelė (neabejotinai objektyvi) tu-
ri ir simbolinę reikšmę. V. Landsbergis (g. 1932) yra kartos simbolis. Tos kar-
tos, kuri dar turėjo asmeninį ryšį su 1918 m. vasario 16-ąją Vilniuje, Signatarų 
namuose, Lietuvos Nepriklausomybę paskelbusia intelektualų karta – tai ji 
XIX a. pabaigoje Lietuvą pradėjo kurti naudodama kultūrą ir meną; tai ji iš 
sulenkėjusios bajorijos tapo patriotine inteligentija. V. Landsbergio karta – 
nepriklausomos Lietuvos karta – dar augo tų patriotų veikiama, kol Antrojo 
pasaulinio karo ir okupacijų metais Lietuva neteko suvereniteto. V. Lands-
bergio karta matė trėmimus, partizanų kovas, Lietuvos sovietizaciją. Dalis žu-
vo, dalis pasitraukė į Vakarus, ir apie jų likimus, jų ryšį su okupuota Lietuva, 
jų rezistenciją (tiek ginkluotą, tiek pasyvią) galima skaityti negausią literatūrą. 
Likusiesiems okupuotoje Lietuvoje, sovietiniame režime, ir atstovauja  
V. Landsbergis. Viena vertus, tai prisimenanti karta, kita vertus – tai karta, 
kurią verčia užmiršti. Reikia gyventi, ir gyvenimas sovietinėje realybėje dažnai 
yra dvilypis, bandant rasti būdą išlaikyti prieškaryje įdiegtus idealus. Vertybės 
išlieka, jos puoselėjamos, jos perduodamos, ir, nepaisant cenzūros bei kontro-
lės, randami būdai bendrauti su naujomis kartomis. Literatūra, tautiškumą 
skatinanti veikla, pedagoginis darbas, menas ir kūryba – sritys, kuriose ta pri-
simenanti karta randa savo nišą. Ir vis dėlto sovietinė tikrovė, matyt, ne kartą 
suduoda smūgį tikėjimu laisvės vertybėmis, kasdienybė neprimena didvyriš-
kos pasipriešinimo kovos. V. Landsbergis yra iš tos kartos, kuri laukia, kuri 
dirba, kuri kalba ir moko, kartos, kuri konstruoja Lietuvą tada, kai Lietuvos 
jau nėra, arba dar nėra, iš kartos, kuri ruošiasi ir ruošia kitus. Ir Sąjūdis yra to 
ruošimosi rezultatas – stebėtinai lengvai V. Landsbergio karta dainuoti lietu-
viškai sukviečia tuos, kurie, gimę ir augę sovietinėje realybėje, atrodo, turėtų 
nebereaguoti į politinius šaukinius. Bet juk kviečia menininkai.  

Keista yra Sąjūdžio sėkmė – ir tikėta, ir netikėta. Visi sutinka, kad labai 
greita. O Dainuojančią revoliuciją stebėjęs pasaulis dar pastebi, kad ir meniška 
– intelektualų ir menininkų asmenybės Sąjūdžio įvykiuose itin ryškios. „Jeigu 
kultūra, kuri apima ir meną, ir politiką, stokoja politikų arba, kaip tai yra buvę 
ir turbūt tebėra komunistiniuose ir postkomunistiniuose kraštuose, tarp buvusių 
politikų nerandama tokių, kuriais galima pasitikėti, tuomet pasitikima kultū-
rinių, meninių profesijų žmonėmis“18, – apie kultūros žmonių ėjimą į politiką 

                                                
18 Landsbergis, V. Sunki laisvė. 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo, p. 305. 



� 39

teigia V. Landsbergis. Tai įdomi elitų kaitos eiga – keičiasi ne kartos, o profe-
sijos, matyt, pripažįstant, kad mechaninė politika yra negyvybinga. Tačiau 
toks elitų pasikeitimas yra neįmanomas be visuomenės paramos, jis yra vi-
suomenės valios ir vertybių projekcija – „menininkas ateina į politiką turėda-
mas žmonių pasitikėjimą, jis jų atstovas“19, – pastebi V. Landsbergis, nes juk 
Sąjūdžio menininkas iš tikrųjų buvo žmonių atstovas, jų minčių atstovas dar 
tada, kai jas reikšti atrodė pavojinga. Atstovas ir formuotojas – bet tai jau am-
žinojo rato, veiksmo ir atoveiksmio problema. Grįžkime prie Sąjūdžio inte-
lektualų: „inteligentijos vaidmuo politikoje turi būti svarbus“20, ir tai tik patvir-
tina kultūros ir politikos ryšio būtinumą. Galbūt V. Landsbergio ir jo kartos 
santykis su Sąjūdžiu interpretuotinas dvejopai – gimęs iš vertybinių nuostatų, 
iš istorinės savimonės, tautinės tapatybės, paremtas turėta laisvės patirtimi ir 
dar stipresniu jos siekiu, intelektualų atėjimas į politiką kartu su Sąjūdžiu bu-
vo svarbus ne tik kovai dėl Nepriklausomybės atgavimo, bet ir politikos bei 
politiko sampratos evoliucijai. Juk pakitusi politika įmanoma tik pakitus idė-
joms – atrodo, V. Landsbergis netiki idėjų atėjimu iš niekur (centrų, komisi-
jų), nes idėjas tiesiogiai sieja su kultūrinį pasaulį pažįstančiais – jį kuriančiais 
ir interpretuojančiais žmonėmis – menininkais: „Turbūt čia nebus koks pasi-
gyrimas, o tiktai konstatacija, kad tų profesijų žmonės kitaip jaučia, kitaip mato 
pasaulį, turi savo vertybių sistemą arba skalę, tai pasidaro nauja ir yra reikalin-
ga. Su jais politika tampa visapusiškesnė, labiau atspindi žmogų, žmoniją, kul-
tūros visumą.“21 Kaip naujai skamba sąvoka „žmogų atspindinti“, o ne „žmogų 
kurianti“ politika.  

V. Landsbergio kultūra (menas, politika) yra nukreipta į žmogų. Galbūt 
netinka ją vadinti žmogiška, nes tokia politika žmogišku polinkiu klysti lin-
kusi teisinti savo klaidas (irgi kylančias iš žmogiškų silpnybių), greičiau jau 
humanistine – atsigręžiančia ne tik į kūnišką žmogaus pavidalą, bet ir į jo dva-
sinę būklę – todėl ir valstybę siekia kurti ne tam, kad tenkintų vien pirminius 
poreikius. Čia ir vėl – tik interpretacijų ir spėjimų laukas, nors jausmas šnibž-
da, kad V. Landsbergio valstybės vizijoje žmogus turi progą priartėti prie kul-
tūros – ne suskaldytos į sritis, ne apkarpytos ir susiaurintos abstrakčiais ribo-
ženkliais, bet kultūros kaip žmogaus kūrinijos – to pasaulio, kurį savo jaus-
mais ar protu iš tikrųjų galime tobulinti. Gal toks žmogaus ir kultūros santy-

                                                
19 Landsbergis, V. Sunki laisvė. 1991 m. ruduo – 1992 m. ruduo, p. 306. 
20 Ten pat. 
21 Ten pat. 
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kis yra palankus tiems, kurie į savo asmenybės formavimo procesą žiūri ne 
kaip į amatą, o kaip į meną, leidžiantį užkabinti skirtingas sritis, pažinti skir-
tingas erdves. Universalumo siekis? Greičiau galimybių laukas asmenybei 
gimti.  

Toks asmenybės gimimo procesas – visas gyvenimas, ir todėl nėra tikslu 
kalbėti apie tuos, kurie vis dar gimsta, vis dar formuojasi. Lieka esatis ir jos 
stebėjimas – štai V. Landsbergis gimstančią Lietuvos asmenybę stebi pasaulio 
žvilgsniu – tik nustemba, džiaugiasi ar kritikuoja lietuviškai. Vardan ko? Var-
dan tos Lietuvos. Ir tai yra kuriantis V. Landsbergis.  
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Lietuvos valstybės tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas yra pripažįs-
tamas ne tik antrajame XX a. dešimtmetyje atkurtos Lietuvos valstybės teisi-
niu pagrindu, bet su juo siejamas ir to pat amžiaus pabaigoje pakartotinai at-
kurto valstybingumo teisinis ir istorinis tęstinumas: kaip niekada nenustojęs 
teisinės galios ir likęs Lietuvos valstybės konstituciniu pamatu, jis kartu su 
Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija įvardijamas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1990 m. kovo 11 
d. Akte dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo22.  

 
* * * 

 

Prieš kiek daugiau nei devynis dešimtmečius, šeštadienį, 1918 m. vasario 
16 d., susirinkusi nedideliame Lietuvių komiteto nukentėjusiems dėl karo 
šelpti būstinės Vilniuje, Didžioji g. 30, kambaryje, Lietuvos valstybės taryba, 
visi dvidešimt jos narių, pirmininkaujančiam J. Basanavičiui garsiai perskai-
čius iš anksto parengtą, aptartą ir rašomąja mašinėle perrašytą tekstą23, vienin-
gai priėmė dabar plačiai žinomą Nutarimą, nepriklausomos valstybės steigimo 
formulę, populiariai vadinamą tiesiog Nepriklausomybės paskelbimo aktu, 
kuriame rašoma: 

„Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 dien. 1918 m. vienu balsu 
nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiški-
mu: 
                                                
22 LR Aukščiausiosios Tarybos Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. LR 

Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-222. 
23 Stulginskis, A. Kova dėl vasario 16 d. akto. XX amžius. 1938, 37. 
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Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pri-
pažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokra-
tiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. 
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santy-
kius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau su-
šauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. 

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ... vyriausybei, prašo pripažinti ne-
priklausomą Lietuvos valstybę.  

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m.“ 24 
 

Nutarimas priimtas santūriai, tik procedūrai pasibaigus palydėtas karš-
tais plojimais (čia nejučiomis atmintyje iškyla kitas Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo akto priėmimas vėlyvą 1990 m. kovo 11 d. vakarą, kurio tiesio-
giniais liudytojais pasitelkus šiuolaikines technikos priemones tapo dauguma 
krašto gyventojų, kai rankomis susiėmusių ir skanduojančių „Lie-tu-va, Lie-
tu-va jau lai-sva“ dalyvių entuziazmas, rodėsi, liejosi per kraštus, bet momento 
iškilmingumas ir atlikto darbo reikšmės suvokimas abiem atvejais negalėjo ne-
susipinti su kiekvieno signataro tuomet prisiimta didžiule asmenine atsako-
mybe ir... klaikia ateities nežinomybe).  

Tikslumo dėlei reikia pasakyti, kad vienu balsu en bloc Lietuvos tarybos 
priimtas Akto tekstas išties nereiškė absoliutaus jos narių visam tam tekstui 
pritarimo. Kaip matyti iš Tarybos posėdžio protokolo, trumpas tekstas, pagal 
išankstinį posėdžių dalyvių susitarimą25 balsuoti buvo padalytas į dvi dalis. 
Pirmiausia buvo balsuojama viso nutarimo šerdis – pirmoji jo dalis, pirmasis 
sakinys apie nepriklausomos demokratinės valstybės atkūrimą, iki žodžio 
„drauge“. Ši teksto dalis niekam jokių abejonių nekėlė, jai Tarybos nariai pri-
tarė entuziastingai ir vieningai. Už antrąją dalį, antrąjį sakinį, apie galutinį 
valstybės pagrindų ir jos santykių su užsienio valstybėmis nustatymą Steigia-
majame Seime, balsavo šešiolika Tarybos narių, keturi (M. Biržiška, S. Kairys, 
S. Narutavičius ir J. Vileišis) pasisakė prieš. 

Dokumentą priėmus, J. Vileišis paskelbė minėtų keturių Tarybos narių 
neigiamo apsisprendimo motyvus: šiai grupei abejonių kėlė tekste esantis žo-
                                                
24 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918. Sudarė A. Eidintas, R. Lopata. Vilnius: Mokslas, 

1991, p. 208. 
25 Klimas, P. Dienoraštis. 1915.XII.1–1919.I.19. Chicago, 1988, p. 224.  
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dis „galutinai“: baimintasi, „1. kad vokiečių valdžia <...> nemėgintų, tuo žo-
džiu remdamos, versti Lietuvos Tarybą savintis viršiausias Steigiamojo Lietu-
vos Seimo teises (Steigiamajam Seimui tepalikdama galutinai tvirtinti Tary-
bos jau padarytus nutarimus – M. M.); 2. kad vokiečių valdžia neturėtų pro-
gos versti Lietuvos tarybos, svarstant santykių klausimą tarp Lietuvos ir Vo-
kietijos, jau dabar fiksuoti tuos santykius, kad tokiu būdu pastačius Lietuvos 
Seimą prieš įvykusį faktą; 3. kad vokiečių valdžiai nebūtų duota proga trukdy-
ti mums kiek galima greitesnis Steigiamojo Seimo sušaukimas“26.  

Vėliau (posėdžio protokole tai neatsispindi), aktą pasirašius posėdžio 
pirmininkui J. Basanavičiui, jį abėcėlės tvarka pasirašė kiti devyniolika Tary-
bos narių – S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys,  
P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, S. Narutavičius, A. Petrulis, Kazimie-
ras Šaulys, Jurgis Šaulys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis,  
A. Stulginskis, J. Vailokaitis, J. Vileišis. Užbaigęs šią procedūrą, posėdis iš kar-
to dalykiškai perėjo prie kitų dienotvarkėje numatytų reikalų svarstymo.  

 
* * * 

 
Prie šalies nepriklausomybės deklaravimo, šio nepaprastos reikšmės įvy-

kio, Lietuvos taryba ėjo gerokai duobėtu keliu, ėjo tiesiog dramatiškai, pul-
dama ir vėl keldamasi. 

Vokietijos okupuotos Lietuvos likimas turėjo priklausyti nuo Pirmojo 
pasaulinio karo rezultatų. Jam tebevykstant ir dar esant miglotai jo baigčiai, 
vokiečiai jų pačių numatomos krašto aneksijos neforsavo. Tuo tarpu 1917 m. 
rugsėjį sudarytos Lietuvos tarybos pagrindinis uždavinys, kurį iškėlė ją suda-
riusi Lietuvių konferencija, buvo savo krašto nepriklausomybė. Kad greičiau 
pasiektų šį tikslą, ji stengėsi pasinaudoti kiekviena proga, bet tiesiogiai prisi-
liesti prie jo pirmuosius du savo veiklos mėnesius negalėjo.  

Tik lapkričio pabaigoje, grįždama iš karo audros po pasaulį išblaškytų lie-
tuvių atstovų konferencijos Šveicarijoje, kurioje Lietuvos taryba susilaukė jai 
labai aktualaus užsienio tautiečių pasitikėjimo pareiškimo, jos delegacija stab-
telėjo Berlyne, ketindama pasinaudoti proga užmegzti ryšius su Vokietijos 
aukštosiomis politinėmis jėgomis ir siekti jų paramos prieš Lietuvoje karo 
valdžios vykdytą žiaurų pafrontės okupacinį režimą. Delegacijos buvimas Ber-
lyne sutapo su vokiečių rengimusi pradėti su Rusijos bolševikų valdžia separa-

                                                
26 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 208–209. 
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tines taikos derybas, kuriose vienu svarbiausių ginčo objektu neabejotinai tu-
rėjo būti iki karo priklausiusių Rusijai teritorijų, taigi ir Lietuvos, dabar oku-
puotų Vokietijos, likimas. Pagrįstai tikėdamasi sovietų pusės priešinimosi 
prievarta jas prijungti prie Vokietijos imperijos ir reikalavimo sudaryti sąlygas 
joms pačioms laisvai apsispręsti, vokiečių pusė puoselėjo viltis sau naudingo 
Lietuvos klausimo sprendimo – teisiniam pagrindimui išgauti iš Tarybos vie-
našalį pareiškimą apie lietuvių tautos apsisprendimą atsiskirti nuo Rusijos ir 
tuo pareiškimu pasinaudoti.  

Gruodžio 1 d. tarp vokiečių administracijos ir Lietuvos tarybos atstovų, 
kurie, tikėdamiesi, viena vertus, užbėgti už akių nesunkiai nuspėjamiems vo-
kiečių užmojams aneksuoti Lietuvą, kita vertus, užkirsti kelią Rusijos preten-
zijoms į Lietuvos teritoriją, stengėsi pasiekti bent tai, kas tomis sąlygomis 
įmanoma, įvyko tam tikras dialogas. Buvo sutarta, kad Vokietija leis dekla-
ruoti Lietuvos savarankiškumą, pirmiausia turėjusį reikšti jos atsiskyrimą nuo 
Rusijos, bet mainais už tai ji privalės įsipareigoti nustatyti tvirtus ryšius su 
Vokietija, ypač karinėje ir ekonominėje srityse, grindžiamus atitinkamomis 
būsimomis konvencijomis27. Pasirašytame ketinimų protokole buvo išdėsty-
tas detalus būsimo tuo reikalu vienašalio Tarybos pareiškimo turinys: Taryba 
turėjo skelbti nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą (Wiederhers-
tellung) ir atskyrimą jos nuo visų ankstesnių valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis, o toliau ji turėjo pareikšti, kad būsima atkurta Lietuvos 
valstybė nieko nelaukdama nustatysianti amžiną tvirtą sąjungą su Vokietija 28. 

Šitaip Tarybos darbotvarkėje atsirado konkretus Lietuvos nepriklauso-
mybės skelbimo klausimas, buvęs reikšmingas ir aktualus ne tik lietuviams, 
bet kaip lietuvių tautos valios išsivaduoti nuo daugiau nei šimtmetį užsitęsu-
sių politinių ryšių su Rusija (tam, kad galėtų juos nustatyti su Vokietija) pa-
reiškimas, tuokart nepaprastai dominęs taip pat ir vokiečius. 

Delegacijos informacija apie Berlyne pasirašytą protokolą ir apie Lietu-
vos laukiančią amžiną sąjungą su Vokietijos imperija šokiravo Tarybą – „sun-
ku pavaizduoti tą siaubingą nuotaiką, kuri apsiaubė visus narius. Tarytum 
mes ėjome laisvės ieškoti su amžina virve ant kaklo“29. Vis dėlto Tarybos dau-
guma netrukus suprato, kad kitaip – be sutarčių ir pasižadėjimų – vokiečių 
                                                
27 Čepėnas, P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. Fotograf. leid. II tomas. Vilnius, 1992, p. 197; 

Klimas, P. Trumpa vasario mėn. 16 dienos istorija. Lietuva. 1920, 37. 
28 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Sudarė E. Gimžaus-

kas. Vilnius: LII, 2006, p. 223–224; Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 143–147. 
29 Klimas, P. Iš mano atsiminimų. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1990, p. 113. 
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valdžia neleisianti skelbti nepriklausomybės ir nepadėsianti kurti nepriklau-
somos Lietuvos valstybės, tad, nenorint praleisti švystelėjusios nepriklauso-
mybės skelbimo galimybės, vienaip ar kitaip reikalaujamus pasižadėjimus ten-
ką daryti30.  

Pareiškimo tekstą galutinai suderinusi su vokiečių administracija, Lietu-
vos taryba  balsų dauguma  priėmė  dokumentą, žinomą gruodžio 11 d. pareiš-
kimo pavadinimu. Pirmojoje dokumento dalyje nurodoma, kad Taryba 
„skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą su sostine Vilniuje ir jos 
atskyrimą nuo visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis tau-
tomis“, o antroje dalyje (arba antrajame akte), viliantis sulaukti greito nepri-
klausomybės pripažinimo, valdžios perdavimo ir okupacinės kariuomenės ati-
traukimo, kaip conditio sine qua non, „atsižvelgdama į Lietuvos gyvybinius in-
teresus, reikalaujančius užmegzti nuolatinius ir artimus ryšius su Vokietijos 
imperija“, ji pareiškė prašanti Vokietijos apsaugos ir pagalbos būsimosiose 
taikos derybose valstybei tvarkyti bei jos reikalams ginti ir pasisakanti „už am-
žiną, tvirtą sąjungą su Vokietijos imperija“, turėjusią reikštis karinės bei susi-
siekimo konvencijų ir muitų bei pinigų sistemos bendrumo pagrindais31.  

Šiuo pareiškimu Lietuvos taryba žengė rizikingą žingsnį. Manyta, kad ka-
tegoriškas vokiečių reikalavimų atmetimas galįs atsiliepti derybų Breste eigai 
ir net jų rezultatams, o per tai ir vokiečių intereso Lietuvai susilpnėjimui, ir 
reikšti kelio tolesnėms deryboms užkirtimą, tuo tarpu derybų tąsa dar teikė 
bent šiokių tokių vilčių32. Šiuo kompromisu su Vokietijos valdžia Taryba, 
kaip jai atrodė, pasiekė svarbiausią tikslą – realią perspektyvą Lietuvos nepri-
klausomybei paskelbti, tiesa, sutikdama už ją mokėti didžiulę kainą.  

Lietuvių visuomenėje, pačioje Lietuvoje ir užsienyje, stokojant infor-
muotumo, Tarybos gruodžio 11 d. pareiškimas susilaukė griežtai priešiškos 
reakcijos. O ir pačioje Taryboje dėl jo ėmė griūti vienybė, formuotis opozicija, 
„prasidėjo skaudžios, gilaus nerimo perimtos diskusijos, virtusios griežtomis 
imtynėmis“33, ir tęsėsi daugiau nei du mėnesius. 

                                                
30 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 147–148; Čepėnas, P. op. cit., p. 198. 
31 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 155–157; Klimas, P. Lietuvos valstybės kūrimas 

1915–1918 metais Vilniuje. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1930,        
p. 11.  

32 B[iržiška], M. Kritiška valanda Lietuvos istorijoje. Politinės Kalėdos 1917 metais. Lietuvos 
aidas. 1937, 584. 

33 Kairys, S. Nepriklausomybės akto išvakarėse. Kultūra. 1938, 2: 88. 
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Tiesa, Tarybos pareiškimas žadino viltis, tikėtasi, kad daug kas pasikeis –
nepriklausomybė bus viešai paskelbta ir oficialiai pripažinta, prasidės valsty-
bės kūrimo darbas. Deja, viltys nepasiteisino, faktiškai jokių poslinkių neįvy-
ko, sunkios rekvizicijos ir įvairūs okupantų įvesti suvaržymai ir toliau visu 
svoriu tebeslėgė gyventojus.  

Tuo tarpu taikos derybose Tarybos pareiškimas rusų pusei laukto įspū-
džio taip pat nepadarė: kai vokiečiai sovietų derybininkams paskelbė pirmąją 
Tarybos pareiškimo dalį ir pasiūlė laikyti ją laisvu lietuvių tautos valios pa-
reiškimu, šie pareikalavo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo notifikaci-
jos, patvirtintos visų Tarybos narių parašais34. Štai tada vokiečiai ėmė spausti 
Tarybą, kad ši specialiai Rusijai notifikuotų tik gruodžio 11 d. pareiškimo 
pirmąją dalį, o visą pareiškimo tekstą pasilaikytų tik vokiečiams ir sau. 

Suvokusi, jog Vokietija pirmąja, laikyta svarbiausia pareiškimo dalimi ke-
tina pasinaudoti vien savanaudiškiems tikslams, Taryba pasijuto esanti ap-
gaudinėjama. Įtarimus didino ir tai, kad vokiečiai atsisakė patenkinti primyg-
tiną prašymą į derybas Breste pakviesti ir jos atstovus. Tad diskusija dėl gruo-
džio 11 d. akto, ypač dėl jame esančių Lietuvos įsipareigojimų, Taryboje įsi-
liepsnojo iš naujo ir su nauja jėga35.  

Pasimokius iš dar nesenos praeities ir švelninant savo kaltės dėl duotų įsi-
pareigojimų jausmą, imta manyti, kad dabar šį vokiečiams tapusį ypač aktualų 
aktą ir susiklosčiusią situaciją Taryba privalanti išnaudoti Lietuvos labui ir jo 
priėmimą susieti su konkrečiais jiems adresuotais reikalavimais, pirmiausia – 
su valdžios perdavimu į Tarybos rankas36. Sausio 8 d. posėdyje Tarybos nueita 
dar toliau – visi dvidešimt jos narių vieningai pritarė, nepriklausomybės noti-
fikavimo formulės pagrindu laikant tik pirmąją gruodžio 11 d. pareiškimo da-
lį, ją papildyti nuostata, jog Lietuvos vidaus santvarką ir santykius su kaimy-
nais, taigi ne tik su Rusija, bet ir su Vokietija, nustatysiąs kuo greičiausiai su-
šauktas demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktas Steigiamasis 
Seimas37, kartu nebepaliekant vietos antrai gruodžio 11 d. pareiškimo daliai 
su pačios Tarybos vokiečiams duodamais įsipareigojimais.  

                                                
34 Lopata, R. Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais. Vilnius, 1996, p. 135. 
35 Kairys, S., p. 87. 
36 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 166–167. 
37 Ibid., p. 168–169. Rezoliucijos tekstas: „Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 

atstovybė, atsirėmusi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių konferencijos nu-
tarimu Vilniuje rugsėjo mėn. 17–22 d. 1917 m., skelbia atstatanti nepriklausomą demokra-
tiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir ta valstybė atskiriant nuo 
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Pakilią nuotaiką, suradus sudėtingos problemos sprendimą, Taryboje jau 
tą patį vakarą pakeitė apmaudus nusivylimas: gauta žinia, kad vokiečių val-
džios atstovai nesutinkantys gruodžio 11 d. pareiškime ką nors keisti, prieši-
nantys reikalavimui klausimo sprendimą perduoti Steigiamajam Seimui ir 
verčiantys Tarybą pakartoti amžinos sąjungos pažadą. Tapo aišku, kad Tary-
bos parengtas manevras nepavyko. Po atsinaujinusios diskusijos Taryba, atsi-
žvelgdama į momento, sausio 9 d. laukiant derybų Breste atnaujinimo, svarbą 
ir skubą, dar kartą ryžosi nusileisti vokiečiams ir sutiko Rusijai bei spaudai be 
pakeitimų notifikuoti gruodžio 11 d. pareiškimo pirmąją dalį. Iš savo pusės 
tepareikalauta aiškaus vokiečių valdžios atsakymo į tris klausimus: kada ir ko-
kiomis sąlygomis Tarybai bus perduota krašto valdžia, kada iš Lietuvos bus iš-
vesta okupacinė kariuomenė ir leista sudaryti miliciją, kada Vokietija pripa-
žins Lietuvos nepriklausomybę38.  

Atsakymo nesulaukus, sausio 26 d. Taryboje vėl užvirė „širdį veriančios“ 
diskusijos39. Šiomis aplinkybėmis vos dvylikos balsų dauguma pasisakyta už 
vokiečių reikalavimo skirtingais tekstais notifikuoti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę Rusijos ir Vokietijos valdžioms tenkinimą ir atmestas pasiūlymas šių 
abiejų šalių vyriausybėms teikti vieną ir tą pačią formulę, iš esmės sausio 8 d. 
jau buvusią Tarybos priimtą, bet iki galo taip ir likusią nerealizuotą40.  

Protestuodami, jog Taryba viršijusi Konferencijos jai duotus įgaliojimus 
ir pasisavinusi būsimojo Steigiamojo Seimo teises, radikalai S. Kairys, S. Na-
rutavičius, J. Vileišis ir M. Biržiška pasitraukė iš Tarybos41, o kita Tarybos da-
lis savo ruožtu nusistatė, vokiečiams per tris savaites nepripažinus Tarybos 
skelbiamos nepriklausomybės, anuliuoti prievarta jiems duotus įsipareigoji-
mus42.  

                                                                                                           
visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos valstybės vidaus tvarkai ir santykiams su kaimynais nustatyti yra reika-
linga kiek galima greičiau sušaukti Steigiamasis seimas, visų Lietuvos gyventojų demokratiniu 
būdu išrinktas“. 

38 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 171–172; Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pa-
saulinio karo metais 1915–1918, p. 275. 

39 Klimas, P. Iš mano atsiminimų, p. 116–117. 
40 Klimas, P. Lietuvos valstybės politinė istorija nuo Didžiojo karo ligi šių dienų (rankraštis). 

MAB Rankraščių skyrius, f. 191–21, lap. 35. 
41 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 189, 191; Klimas, P. Pirmasis nepriklausomos Lie-

tuvos dešimtmetis, p. 13.  
42 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 190. 



�48 

Viltys sulaukti vokiečių pozicijos sušvelnėjimo, jiems negavus reikalautos 
notifikacijos su visais Tarybos narių parašais, nepasiteisino. Vokiečiai ir toliau 
nedarė nuolaidų, delsė net ir gruodžio 11 d. pareiškimo, ateityje numatančio 
sąjungą su Vokietija, pagrindu pripažinti Lietuvos nepriklausomybę ir toliau 
neleido Tarybai kurti civilinės valdžios, nepakvietė jos atstovų į Breste vyku-
sias derybas. O šioms deryboms vasario 10 d. nutrūkus ir vokiečiams santy-
kiuose su Rusija sugrįžtant prie jėgos pozicijos, Lietuvos nepriklausomybės 
notifikacija rusams ir pats Lietuvos klausimas apskritai, vokiečių akimis žiū-
rint, neteko buvusio aktualumo. 

Visa tai vedė prie augančio Taryboje nusivylimo ir nepasitenkinimo be-
siklostančia padėtimi, vis aiškiau demonstruojančia, jog į Lietuvos klausimą 
kol kas žvelgiama tik iš vokiečių imperializmo pozicijų. Stiprėjo įsitikinimas, 
kad išeiti iš susidariusios keblios padėties tegalima tik griežtais ir ryžtingais 
veiksmais43 – okupacinių organų vykdomos obstrukcijos atmosferoje augo 
ryžtas Lietuvos nepriklausomybės reikalu skelbti naujos redakcijos pareiški-
mą. 

Rengdamasi lemtingiems veiksmams, Taryba, vengdama avantiūrizmo, 
pasirūpino per J. Šaulį susisiekti su Berlynu, išsiaiškinti politines nuotaikas 
valdžios viršūnėse ir sužinoti, ar tai, ką vokiečių vardu Lietuvoje daro okupa-
cinė administracija, iš tiesų remiasi Vokietijos vyriausybės ir Reichstago nusi-
statymu. Patyrus ten esant jėgų, linkstančių į tai, kad pati Lietuva, tik ne-
kenkdama Vokietijos interesams, laisvai spręstų savo reikalus44, ir neigiamai 
vertinančių okupacinės valdžios pastangas ją aneksuoti45, Taryboje apsispręsta 
Lietuvos nepriklausomybės klausimu veikti savarankiškai.  

Ryžusis imtis įgyvendinti svarbiausią savo tikslą, peržiūrėtas Tarybos vie-
nybę pakirtęs sausio 26 d. pareiškimas, ieškant vienos bendros, visiems priim-
tinos jo formulės46. Ir būtent šiuo kritišku momentu Taryba ir jos veikėjai su-
gebėjo rasti bendrą kalbą, atmesti į šalį kilusius nesutarimus, susivienyti ir 
tuomet žengti kitą, šiomis sąlygomis patį svarbiausią žingsnį. 

 

                                                
43 [Red. str.]. Tiesos kardas. 1919, 35. 
44 Klimas, P. Lietuvos valstybės politinė istorija nuo Didžiojo karo ligi šių dienų (rankraštis), lap. 

37. 
45 Lietuvos taryba. 2. Lietuvos taryba skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą. Lie-

tuvos aidas. 1938, 108. 
46 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 203. 
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* * * 
Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nutarimo tekstas beveik pažo-

džiui kartojo rezoliuciją, Tarybos svarstytą, jau priimtą ir paskui, vokiečiams 
spaudžiant, vėl atmestą sausio 8 d., vėliau dar sykį, bet jau ne tiek sėkmingai 
balsuotą sausio 26 d. Tai rodo, koks tomis konkrečiomis sąlygomis, toje 
konkrečioje aplinkoje buvo sudėtingas Tarybos sprendžiamas uždavinys, kaip 
atsakingai ir rūpestingai aktas joje buvo svarstomas, atsargiai formuluojamas, 
kiek jėgų, nervų ir pastangų prireikė, kad būtų priimtas. Taryboje beveik išti-
sas šešias savaites buvo trypčiojama, norima, bet vis nesiryžtama. Tarybos na-
riai puikiai suprato riziką: atkakliai nepaisydama okupanto reikalavimų, Ta-
ryba galėjo būti paprasčiausiai išvaikyta, o jie patys atsidurti už spygliuotos 
vielos užtvaros koncentracijos stovykloje.  

Lietuvos tarybos priimtas Aktas išreiškė svarbiausio krašto socialinio 
veiksnio – lietuvių tautos – apsisprendimą atkurti nepriklausomą, be jokių iš-
lygų, be jokių užuolankų ar užuominų kitų valstybių naudai, neapsunkintą 
jokiais politiniais servitutais, savo valstybę. Šis Aktas reiškė ir pirmąjį viešą 
Lietuvos valstybės tarybos pranešimą, tiesiogiai adresuotą Rusijos, Vokietijos, 
taip pat ir kitų užsienio valstybių vyriausybėms, išreiškiantį jos nusistatymą 
nekrypti nei į rytus, nei į vakarus, nei į pietus, o netiesiogiai – dar ir Lietuvos 
visuomenei, kad, reikšdama lietuvių tautos valią, ji skelbia netekusiais galios 
Lietuvai buvusius prievarta primestus valstybinius ryšius su kitomis šalimis47.  

Žengdama šį žingsnį, Taryba autoritetingai rėmėsi visuotinai pripažinta 
ir Pirmajam pasauliniam karui baigiantis tapusia ypač populiaria tautų apsi-
sprendimo teise, taip pat Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, skelbusiu 
reikalingumą, laisvam Lietuvos vystymuisi, etnografinėse sienose sukurti 
(„sudaryti“) nepriklausomą Lietuvos valstybę. Bet Taryba Nepriklausomybės 
akte, kaip ir ankstesniuosiuose jos nepriklausomybės klausimu priimtuose 
nutarimuose (įskaitant Berlyno gruodžio 1 d. ketinimų protokolą), skirtingai 
nuo Lietuvių Vilniaus konferencijos rezoliucijos,  išreiškė pasiryžimą atkurti, 
o ne Rusijos imperijos griuvėsiuose steigti visai naują Lietuvos valstybę, šiuo 
žodžiu pabrėždama kuriamo būsimojo valstybingumo tiesiogines sąsajas su is-
torine Lietuvos valstybe – Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, to istorinio vals-
tybingumo tęsinį.  
                                                
47 Ivinskis, Z. Vasario 16-tosios aktas keturių dešimtmečių perspektyvoje. Europos lietuvis. 

1958, 6; Lopata, R. op. cit., p. 145; Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. D. 1. 
Kaunas: VDU, 1937, p. 38; Rutenbergas, G. Lietuvos, kaipo nepriklausomos valstybės, susi-
kūrimas ir jos pripažinimas tarptautinės teisės šviesoje. Teisė. 1927, 11: 47. 
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Tiesa, Tarybos Nutarime išreikštas užmojis atkurti Lietuvos valstybę 
anaiptol nereiškė realiai neįmanomo dalyko – prikelti tą pačią, buvusiąją vals-
tybę. Tai matyti jau vien iš to, kad Tarybos vasario 16 d. Nutarimas, atsi-
žvelgdamas į Lietuvių Vilniaus konferencijos paskelbtą nuostatą apie būsimą 
demokratišką atkuriamos Lietuvos valstybės tvarkymąsi, ir pats pabrėžė de-
mokratinius atkuriamos valstybės pamatus. Jau vien akcentuojamas pasiryži-
mas atkurtą Lietuvos valstybę tvarkyti pagal demokratijos kanonus, sykiu su 
skelbiamu jos teritorijos apribojimu etnografinėmis sienomis, rodė, kad atku-
riama nepriklausoma tautinė Lietuvos valstybė turėjo būti organizuota ne 
taip, kaip istorinė Lietuva.  

Nepriklausomybės akto žodžiai reiškė, kad nepriklausomybės kūrimas, 
vos prieš penkis mėnesius Lietuvių Vilniaus konferencijos rezoliucijoje keltas 
kaip idėja, kaip ypatingos svarbos uždavinys, pagaliau imtas versti realybe ir 
jau tampantis konkrečiu, tiesiogiai pradedamu įgyvendinti reikalu. Taryba, 
reikšdama lietuvių tautos valią, skelbėsi valstybę „atstatanti“ arba, kitais žo-
džiais tariant, daranti realius žingsnius, kuriais atstatomas Lietuvos valstybin-
gumas arba, dar kitaip, kurių tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimas. Nepriklausomybės aktas – tai Lietuvos valstybės tiesioginio atkū-
rimo proceso startas, bet ne užbaigto atkūrimo konstatavimas48.   

Teisiškai ir politiškai vasario 16 d. Aktas nekonstatavo užbaigto Lietuvos 
valstybės atkūrimo, nes paprasčiausiai Lietuvos valstybės, net ir Nutarimą pa-
skelbus, dar nebuvo. Pasak M. Römerio, valstybės reiškiniui tada dar trūko 
svarbiausio dalyko, svarbiausio elemento – valdžios, turinčios įsakomąją ga-
lią49, o jei tiksliau – valdžia buvo, bet ją dar įgyvendino ne Lietuvos taryba ir 
ne Lietuvos tauta, o svetimieji – vokiečių okupacinė administracija. Faktiškai 
tuo metu Lietuva buvo Vokietijos okupacijos objektas, o ir pati Nutarimą pa-
skelbusi Lietuvos taryba buvo įsteigta ir tuo metu tebeveikė kaip visuomeninė 
institucija, nevykdžiusi jokių visuomenės gyvenimą tvarkančių, juolab – val-
džios ir valdymo, funkcijų, ji neturėjo įsakomųjų galių, nebuvo laikoma įsta-
tymų leidybos institucija; tai „nebuvo valdžia valstybinės valdžios prasme“, 
netgi priešingai, ji laikyta tik „bejėgiu patarimo organu prie okupacinės admi-
nistracijos“50.  

                                                
48 Lietuvos taryba. 3. Lietuvos taryba tiesia pirmąsias gaires atstatomai Lietuvos valstybei. Lie-

tuvos aidas. 1938, 112.  
49 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 53. 
50 Rutenbergas, G., p. 47. 
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Nepriklausomybės aktu paskelbtam valstybės atkūrimo darbui užbaigti 
dar prireikė įtemptų daugelio žmonių pastangų, palankaus aplinkybių susi-
klostymo ir dar nemaža laiko. 

Pats Lietuvos tarybos paskelbtas Nepriklausomybės aktas, formaliai žiū-
rint, neturėjo teisės aktui būdingų savybių. Nors iš tiesų svarbiausia buvo ne 
tiek šio akto įsiliejimas į pozityviosios teisės sistemą, kiek jo moralinė-politinė 
reikšmė, bet ši tautos vardu paskelbta politinė deklaracija išreiškė laisvą lietu-
vių tautos apsisprendimą, tarptautinės teisės pripažįstamą valstybės įkūrimo 
(šiuo atveju – atkūrimo) titulu51. Būtent šiuo pagrindu ne tik viešoji nuomo-
nė, bet ir pozityvioji teisė Tarybos vasario 16 d. Nutarimą laiko Lietuvos ne-
priklausomos valstybės atkūrimo Aktu ir teisiniu tos valstybės pagrindu. Dar 
daugiau – Nepriklausomybės Akto tekstas, vieno jo signatarų P. Klimo api-
būdinimu, buvo „griežtai principinis, kitaip tariant, amžinas“52. Kaip toks, jis 
tapo svarbiausiu atkurtosios Lietuvos valstybės konstitucinę reikšmę turėjusiu 
aktu, lakoniškame tekste ne tik išreiškusiu lietuvių tautos valią atkurti nepri-
klausomą savo valstybę, bet ir nustačiusiu „esmines konstitucines gaires visam 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiui“53.  

Tokiomis konstitucinėmis gairėmis galima būtų laikyti Akto teiginius 
apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo faktą, su kuriais nesiderintų 
Lietuvos valstybės konstitucijos ar atskiri jų nuostatai, tiesiogiai ar netiesio-
giai žeidžiantys jos suverenitetą; apie demokratiniu būdu visų Lietuvos gyven-
tojų išrinktą ir visiškai atspindintį Lietuvos tautos valią Steigiamąjį Seimą, 
„galutinai“ nustatysiantį Lietuvos valstybės pamatus, t. y. apie instituciją, rep-
rezentuojančią suvereninės tautos steigiamąją galią, instituciją, tautos įgaliotą 
užbaigti teisinį valstybės atkūrimo įforminimą ir jos konstitucinių pagrindų, 
kurie ateityje galės būti peržiūrimi tik to paties Steigiamojo Seimo nurodyta 
tvarka, nustatymą;  apie tai, kad atstatoma Lietuvos valstybė būsianti tvarko-
ma demokratiniais pamatais, o tai reiškė įpareigojimą, duotą ne tik rengsian-
čiam Lietuvos valstybei konstituciją Steigiamajam Seimui, bet ir kitiems to 
Steigiamojo Seimo konstitucijos nustatytiems potencialiems jos – Lietuvos 
konstitucijos – reformuotojams, joje įtvirtinti valstybę, tvirtai besiremiančią 
demokratiniais principais. 

                                                
51 [Römeris] Rėmeris, M., p. 52–53. 
52 Klimas, P. Iš mano atsiminimų, p. 118. 
53 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York, 1967, p. 11. 
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Dėmesys, kurį Valstybės tarybos vasario 16 d. Nutarimas skyrė Steigia-
majam Seimui, neatsitiktinis.  

Neturėdama tiesioginio ir formalaus tautos mandato, suteikiamo tiesio-
giniais rinkimais, Lietuvos valstybės taryba visiškai pagrįstai laikė save vienin-
tele tuo metu realiai įmanoma teisėta lietuvių tautos atstovybe, vykdančia ne 
tik Vilniaus konferencijos nutarimą, bet ir „aiškiai apsireiškusį lietuvių tautos 
liepimą (Amerikoj, Rusijoj ir kitur gyvenantys)“54, viešai pareikštą užsienyje 
vykusiuose karo išblaškytų lietuvių forumuose. Savo teisę kalbėti visos lietu-
vių tautos vardu ir atlikti pirminį atkuriamąjį valstybės darbą Taryba grindė 
aplinkybe, jog tomis konkrečiomis sąlygomis, t. y. tebevykstant karui ir Lietu-
vai esant svetimųjų okupuotai, kitu, demokratiškų rinkimų būdu atstovybė 
negalėjusi būti sudaryta. Bet tuo pat metu Taryba suprato, kad, atsiradus to-
kioms galimybėms, jos atliktiems darbams dar prireiks tautos pritarimo, o at-
stovauti bendrai tautos valiai pačiais svarbiausiais ir atsakingiausiais reikalais 
ji apskritai neturinti reikalingo mandato.  

Todėl Tarybos vasario 16 d. Nutarime buvo pakartotas Konferencijos 
nusistatymas, kad atkuriamos valstybės pagrindus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis galutinai nustatysiąs kiek galima skubiau sušauktas  visų Lietuvos 
gyventojų demokratiškai išrinktas Steigiamasis Seimas. Juolab santykių su ki-
tomis valstybėmis pavedimas Steigiamajam Seimui Nepriklausomybės akte 
buvo įgavęs dar ir papildomą konkrečią prasmę – jis atsirado vietoj Tarybos 
kiek anksčiau Vokietijai duoto amžinos sąjungos pažado. 

Ir tik demokratinių rinkimų pagrindu išrinktas Steigiamasis Seimas, at-
stovaudamas jau ne vien tik lietuvių tautai, bet visai Lietuvos vadinamajai tei-
sinei tautai ir turėdamas specialų visų Lietuvos piliečių rinkėjų mandatą vals-
tybės steigimo funkcijai atlikti, tik daugiau nei po dvejų metų – 1920 m. ge-
gužės 15 d. – susirinkęs į pirmąjį posėdį, teisiškai fiksuodamas naujos valsty-
bės tapsmą55, galėjo iškilmingai deklaruoti jau „esant atstatytą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę“, kaip įvykusį faktą56.  

Nauja ir ne mažiau reikšminga šioje rezoliucijoje buvo ir tai, kad Stei-
giamasis Seimas vieningai ir nesvyruodamas pasisakė vienu svarbiausiu klau-
simu, kurio sprendimą jam buvo patikėjusios tiek Lietuvių Vilniaus konfe-

                                                
54 Šaulys, J. Dėl nepriklausomybės paskelbimo. Lietuvos aidas. 1918, 22. 
55 Lietuvos valstybės nepriklausomybės proklamavimas. Lietuvos novelos. Sudarė K. Šalkauskis. 

Kaunas, 1935, p. 4. 
56 Vaitiekūnas, V. Lietuvos suverenumas Steigiamajame seime. Aidai. 1970, 10: 458. 



� 53

rencija, tiek Lietuvos taryba – nustatė atkurtosios Lietuvos valstybės pamatų 
pamatus, konkrečią tos valstybės valdymo formą – demokratinę respubliką. 
Be viso to, Steigiamasis Seimas, sekdamas 1905 metų Didžiojo lietuvių seimo 
bei 1917 metų Lietuvių Vilniaus konferencijos nuostatomis, pasisakė apie at-
statytą valstybę „etnologinėm sienom“, t. y. į pirmąjį planą iškėlė ir pabrėžė iš-
tikimybę tautinės valstybės idėjai. 

Labai reikšminga, kad Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas 
simbolizuoja lietuvių tautos vienybę, tai „tautinės vienybės žygis“. Visų Tary-
bos narių priimtas vienu balsu, jis ne tik sugrąžino vienybę skilusiai ir dėl to 
išgyvenusiai žlugimo pavojų Tarybai, bet ir parodė, kad anuo metu „atskiros 
grupės dar galėjo pozityviai bendradarbiauti, ypačiai, kai kalba ėjo apie gyvy-
binius lietuvių tautos ir valstybės reikalus“57. Akto priėmimu parodyta, kad tų 
interesų labui pozityviai bendradarbiauti sugeba net labai skirtingų pažiūrų 
tautos dalys.  

Akto, tapusio atkurtos modernios Lietuvos valstybės pradžios atskaitos 
tašku, reikšmė išaukština Valstybės tarybą ir nublanksta tikros ir menamos jos 
klaidos ar abejotinos vertės žingsniai, juolab suvokiant tą nežinią ir tas itin 
sudėtingas, nenuspėjamas aplinkybes, kuriomis tie žingsniai buvo žengti.  

                                                
57 Ivinskis, Z. Lietuvos politinė būklė 1918 metų pradžioje ir Vasario 16-tos d. aktas. Židinys. 

1939,, XXIX,  2, p. 210. 
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Skaitant Deklaraciją apima pagarbus jaudulys. Ir pasididžiavimas. Pasi-
didžiavimas tuo, kad tokia Deklaracija buvo parašyta. Negali nesistebėti, ko-
kios didelės dvasios ir pasiaukojimo buvo žmonės, kokį begalinį tikėjimą, kad 
okupuota Lietuvos valstybė vėl bus laisva, jie turėjo, kai partizanų bunkeryje, 
žibalinės lempos šviesoje, aplinkui siaučiant sovietų kariuomenės daliniams, 
tykant mirtiniems pavojams, kūrė šį unikalų dokumentą. Dokumentą, ku-
riame atsispindi ir skaudi to meto Lietuvos istorinė patirtis, ir tautos pasiry-
žimas priešintis Sovietų Sąjungos okupacijai, ir gilios įžvalgos apie tai, kokia 
turėtų būti Lietuvos valstybė, kai ji vėl taps nepriklausoma. 

LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją ir 1999 m. sausio 12 d. 
Seimo priimtą įstatymą58, kuriuo ši Deklaracija paskelbta Lietuvos valstybės 
teisės aktu, galima nagrinėti ir vertinti įvairiais požiūriais, taip pat ir  teisiniu. 
Nors Deklaracijos ir įstatymo tekstai yra trumpi ir lakoniški, tačiau jie labai 
talpūs. 

Deklaracija – tai ir Lietuvos valstybės tęstinumą liudijantis teisės aktas, 
tai ir Lietuvos valstybės atkūrimo programinis dokumentas, tai ir teisės aktas, 
kuriame nurodyti nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės konstituci-
niai pagrindai. 

Galime paklausti: ar Deklaracija tiesiogiai, tai yra savaime, nuo pat priė-
mimo yra Lietuvos valstybės teisės aktas, yra pirminis konstitucinės teisės šal-

                                                
58 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasa-

rio 16 d. deklaracijos“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 11-241. 
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tinis (kaip, tarkime, Konstitucija, kiti konstituciniai aktai), ar ši Deklaracija 
tapo Lietuvos valstybės teisės aktu tik po to, kai buvo priimtas įstatymas dėl 
šios Deklaracijos. 

Norint atsakyti į šį klausimą, būtina išsiaiškinti kelis dalykus: kieno valia 
yra atspindėta Deklaracijoje, koks Deklaracijoje įtvirtintų nuostatų turinys, 
kokios reikšmės santykiai yra aptariami Deklaracijoje? 

Deklaracijoje nurodoma, kad ji skelbiama reiškiant lietuvių tautos valią. 
Ar LLKS Taryba turėjo įgaliojimus paskelbti šią Deklaraciją lietuvių tautos 
vardu? Taip, turėjo, nes ji atstovavo visoms Sovietų Sąjungos okupacijai besi-
priešinančioms ir su jos okupacine kariuomene kovojančioms lietuvių tautos 
karinėms ir visuomeninėms formuotėms, kurių pagrindinis siekis buvo atkur-
ti Lietuvos nepriklausomybę. Akivaizdu, kad Tauta niekada nebuvo atsisa-
kiusi Lietuvos valstybės, kad nepriklausoma valstybė visada buvo suvokiama 
kaip didžiausia vertybė, kaip galimybė skleistis Tautos kūrybinei galiai, išsau-
goti Tautos identitetą, kalbą, kultūrą. Juk neatsitiktinai ir dabar galiojanti 
Konstitucija prasideda žodžiais „Lietuvių tauta – prieš daugelį amžių sukūru-
si Lietuvos valstybę“. LLKS Taryba buvo Tautos atstovybė, kuri išreiškė ir 
vykdė tautos valią. Pabrėžtina, kad tai buvo vienintelė teisėta Tautos atstovy-
bė tuometėje okupuotoje Lietuvoje; jokios kitos Tautos atstovybės okupuo-
toje Lietuvoje tuo metu nebuvo. Tai, kad LLKS Taryba buvo sudaryta ne pa-
gal 1938 m. Lietuvos Konstituciją, nepaneigia, jog LLKS Taryba buvo teisėta 
Tautos atstovybė tuometėje okupuotoje Lietuvoje59. Tarptautinėje teisėje 
pripažįstama, kad „ypatingos aplinkybės verčia kurti ypatingas teisės normas 
<...>. Nenumatytai kritinei situacijai susiklosčius, pirmiausia taikoma ne 
Konstitucija, o atsižvelgiama į gyvybinius valstybės ir tautos interesus.“60 Aki-
vaizdu, kad Sovietų Sąjungos okupacija buvo ypatinga, kritinė situacija, kuriai 
esant Lietuvos valstybės ir Tautos išlikimui buvo iškilęs mirtinas pavojus. 
LLKS Tarybos, kaip Tautos atstovybės, susiformavimą lėmė būtinumas ap-
ginti gyvybinius Tautos ir valstybės interesus; tam reikėjo suvienyti visas So-
vietų Sąjungos okupacijai besipriešinančias ir su jos okupacine kariuomene 
kovojančias lietuvių tautos karines ir visuomenines formuotes, ir joms atsto-
vauti. Būtent tai, kad LLKS Taryba vienijo visas Sovietų Sąjungos okupacijai 

                                                
59  Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptauti-

niai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 233. 
60 Cituojama pagal Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. 

Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 98. 



� 57

besipriešinančias ir su jos okupacine kariuomene kovojančias lietuvių tautos 
karines bei visuomenines formuotes ir joms atstovavo bei tai, kad LLKS Ta-
ryba vadovavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjimui, yra pagrindas 
LLKS Tarybą laikyti vienintele teisėta Tautos atstovybe tuometėje okupuoto-
je Lietuvoje. Tai, kad 1938 m. Konstitucija nenumatė tokios Tautos atstovy-
bės, kokia buvo LLKS Taryba, nėra joks argumentas kvestionuoti LLKS Ta-
rybos, kaip vienintelės teisėtos Tautos atstovybės tuometėje okupuotoje Lie-
tuvoje, pobūdį. Konstitucijoje numatytos Tautos atstovybės – Seimo okupa-
cijos sąlygomis nebuvo įmanoma sudaryti; kita vertus, būtų absurdiška teigti, 
kad 1938 m. Konstitucijoje apskritai galėjo (ar turėjo) būti įtvirtintos nuosta-
tos, kurios numatytų LLKS Tarybos sudarymą ir statusą.  

Priėmus 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją, buvo dar labiau centralizuo-
tas visos Lietuvos partizaninis judėjimas. Nors emigracija, be abejonės, vaidi-
no labai svarbų vaidmenį išsilaisvinimo kovoje (ypač po to, kai organizuotas 
pogrindis Lietuvoje buvo sunaikintas), tačiau, kaip 1947 m. rugpjūčio 5–15 
dienomis Paryžiuje vykusioje „Lietuvių tautos vadovaujančių veiksnių antroje 
konferencijoje“, kurioje dalyvavo VLIK'o vadovybė ir Lietuvos diplomatai, 
kalbėjo Bronius Kazys Balutis, „būtų ne tik per drąsu iš mūsų pusės preten-
duoti į rezistencijos krašte dirigavimą, bet netiktų kalbėti ir apie direktyvas, 
netiktų net ir sugestionavimą minėti. Mes užsieniuose <...> visi esame tik 
ekspozitūros to, kas darosi krašte. Todėl ne jiems rikiuotis pagal mus, o mums 
rikiuotis pagal juos. Mes galime juos tik orientuoti apie padėtį užsieniuose.“61 

Deklaracijos priėmimo metu Lietuvoje nebuvo kitos institucijos, kuri 
taip plačiai atstovautų okupacijai besipriešinančiam Tautos judėjimui, kuri 
galėtų išreikšti ir vykdyti tikrąją Tautos valią. Todėl LLKS Taryba, priimda-
ma Deklaraciją, atspindinčią pagrindinį Tautos siekį – atkurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, turėjo visišką teisinį pagrindą reikšti šį siekį visos Tautos 
vardu. Lygiai taip, kaip šį Tautos siekį 1918 m. vasario 16 d. išreiškė Lietuvos 
Taryba, kaip šį Tautos siekį ir valią 1990 m. kovo 11-ąją išreiškė Sąjūdis per 
Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą.  

Deklaracijoje nurodoma, kad LLKS Taryba yra aukščiausias Tautos poli-
tinis organas (1 str.). Tai viena svarbiausių Deklaracijos nuostatų. Visuotinai 
priimta, kad Tautos aukščiausia politinė institucija yra ne kas kita, o Tautos 
atstovybė. 

                                                
61 Mockūnas, L. Pavargęs herojus. Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 222. 
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1999 m. sausio 12 d. Seimo priimtame minėtame įstatyme, kuriuo ši 
Deklaracija paskelbta Lietuvos valstybės teisės aktu, ši Deklaracijos nuostata 
dar labiau išryškinta; įstatyme rašoma: „LLKS Taryba, priimdama Deklaraci-
ją, buvo vienintelė teisėta valdžia Lietuvos teritorijoje“ (2 str. 2 d.). Ką ši nuo-
stata reiškia teisine prasme, kokias teisines pasekmes sukelia? 

Teisine prasme ši nuostata reiškia, kad okupuotoje Lietuvoje nebuvo jo-
kios kitos teisėtos valstybinės valdžios, išskyrus LLKS Tarybą. 

Taigi ši nuostata reiškia ir tai, kad tuo metu okupuotoje Lietuvoje veiku-
sios „Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba“, „Lietuvos TSR Ministrų Taryba“ 
nebuvo Lietuvos valstybės valdžios institucijos. Tai buvo Lietuvą okupavusios 
ir ją aneksavusios Sovietų Sąjungos sudarytos administracinės įstaigos, per ku-
rias Sovietų Sąjunga, pasiremdama savo kariuomene ir kitomis represinėmis 
struktūromis, valdė okupuotos Lietuvos valstybės teritoriją. 

Deklaracijos ir įstatymo nuostata, kad LLKS Taryba buvo vienintelė tei-
sėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje, turi dar vieną svarbų aspektą. 

Visuotinai pripažįstama, kad okupuotos valstybės valdžios tęstinumą ge-
riausiai išreiškia jos Vyriausybės buvimas emigracijoje. Lietuvos Vyriausybė 
emigracijoje nebuvo sudaryta, nors mėginimų pavaizduoti tokios Vyriausybės 
sudarymą būta. Jie žinomi Kybartų aktų pavadinimu. Tai du Respublikos 
Prezidento A. Smetonos ranka rašyti ir jo pasirašyti aktai, datuoti 1940 m. 
birželio 15 d., nurodant, kad jie surašyti Kybartuose. Vienu aktu Respublikos 
Prezidentas atleidžia Ministrą Pirmininką Antaną Merkį ir jo sudarytą Mi-
nistrų Tarybą iš pareigų ir skiria Stanislovą Lozoraitį Ministru Pirmininku. 
Kitu aktu Ministrui Pirmininkui Stanislovui Lozoraičiui pavedama pavaduo-
ti Respublikos Prezidentą. Tačiau, kaip rašė Vaclovas Sidzikauskas62, pasiro-
dė, kad šie aktai buvo surašyti ne 1940 m. birželio 15 d., bet 1940 m. spalio  
15 d., ir ne Kybartuose, bet Šveicarijoje, Berne, pakeliui į JAV. Surašyti šiuos 
aktus Antaną Smetoną tuomet paragino Lietuvos diplomatai; šie aktai buvo 
reikalingi tam, kad, besikeičiant situacijai Europoje, prireikus būtų sudaryta 
egzilinė Vyriausybė. Tokia Vyriausybė tarptautinės teisės požiūriu galėtų at-
stovauti Lietuvos Respublikai, buvusiai iki 1940 m. birželio 15 d. 

Stanislovas Lozoraitis tik karui pasibaigus, regis, 1945 m. rudenį, apie 
šiuos aktus informavo JAV prezidentą Harry S. Trumaną, Didžiosios Britani-
jos Ministrą Pirmininką Clementą Attlee bei Prancūzijos laikinosios Vyriau-
sybės vadovą Ch. De Gaule ir kartu pareiškė, kad svarstant Lietuvos klausimą 

                                                
62 Sidzikauskas, V. Lietuvos diplomatijos paraštėje. Vilnius: Vaga, 1994, p. 251–252. 
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tarptautiniuose pasitarimuose, turėtų dalyvauti teisėti Lietuvos atstovai, kad 
tokiems atstovams nedalyvaujant, kiekvienas nutarimas, liečiąs Lietuvos inte-
resus ir teises, būtų laikomas negaliojančiu. S. Lozoraitis prašė apsvarstyti, ko-
kių priemonių JAV galėtų imtis Sovietų Sąjungos kariuomenei ir administra-
cijai iš Lietuvos pašalinti, o ligi tai įvyks, prašė apsaugoti lietuvių tautą, trem-
tinius Sibire ir pabėgėlius Vakarų Europoje. Deja, nei iš minėtų valstybių va-
dovų, nei iš tų šalių vyriausybių jokio atgarsio S. Lozoraitis nesulaukė. Taip 
Kybartų aktai liko nepripažinti, o Vyriausybė emigracijoje veikti nepradėjo63.  

Taigi, nors Lietuvos Vyriausybės užsienyje nepavyko sudaryti, tačiau 
Deklaracijos nuostata, kad LLKS Taryba yra aukščiausiasis Tautos politinis 
organas, reiškė ir tai, jog ir sovietinės okupacijos metu Lietuvoje teisiškai eg-
zistavo Lietuvos valstybės valdžią įgyvendinanti institucija. Ši institucija – tai 
LLKS Taryba. Šio fakto teisinis konstatavimas, kartu su kitais faktais – užsie-
nyje veikė Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, kurios atstovavo 
Lietuvos Respublikai, buvusiai iki okupacijos; buvo pripažįstami Lietuvos 
Respublikos pasai, t. y. buvo pripažįstama Lietuvos Respublikos pilietybė; bu-
vo saugoma Lietuvos nuosavybė užsienyje ir kt. – atspindi ne tik valstybės 
valdžios tęstinumą, bet ir Lietuvos valstybės tęstinumą tuo metu, kai ji buvo 
fiziškai nuslopinta.  

Kartais vis dar tenka išgirsti vartojant maždaug tokias formuluotes: „Lie-
tuva – pirmoji iš buvusių TSRS sąjunginių respublikų...“, „Lietuva, kaip po-
stsovietinė valstybė...“, „Lietuva, išėjusi iš TSRS...“ ir pan. Nors šios ir pana-
šios formuluotės vartojamos įvairiame kontekste, jų potekstėje glūdi esminė 
klaidinga prielaida – vadinamoji „Lietuvos TSR” netiesiogiai (ar tiesiogiai) 
laikoma valstybe; na, gal ir ne visai tikra valstybe, gal „socialistine“, gal su „ri-
botu suverenitetu“, bet vis dėlto valstybe?! 

Deklaracijos nuostata, kad LLKS Taryba yra aukščiausiasis Tautos poli-
tinis organas, ir įstatymo nuostata, kad LLKS Taryba buvo vienintelė teisėta 
valdžia okupuotoje Lietuvoje, yra vienas iš labai svarbių argumentų, patvirti-
nančių, kad „Lietuvos TSR“ niekada nebuvo Lietuvos valstybė, nebuvo jokia 
Lietuvos valstybingumo forma. Visuotinai pripažinti valstybės požymiai yra 
įtvirtinti 1933 m. Montevideo konvencijoje „Dėl valstybių teisių ir parei-
gų“64, kurios 1 straipsnyje nustatyta, kad valstybė, kaip tarptautinės teisės sub-

                                                
63 Mockūnas, L. Pavargęs herojus. Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 214–215. 
64 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. Vilnius: Eugri-

mas, 2003, p. 68. 
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jektas, turi turėti tokius požymius: 1) nuolatinius gyventojus; 2) apibrėžtą 
teritoriją; 3) vyriausybę; 4) galėti užmegzti santykius su kitomis valstybėmis. 
Gebėjimas palaikyti santykius su kitomis valstybėmis reiškia ne ką kitą, o vals-
tybės faktinę nepriklausomybę nuo kitos valstybės valdžios. Taigi neatskiria-
mas valstybės požymis yra jos suverenitetas. Akivaizdu, kad po 1940 m. oku-
pacijos Lietuva neteko suvereniteto. Tauta neturėjo jokių sąlygų laisvai ir sa-
varankiškai spręsti valstybės ir visuomenės organizavimo klausimų: pasirinkti 
valstybės santvarką, nustatyti ūkinio ir visuomenės gyvenimo pagrindus, pasi-
rinkti užsienio politikos krypčių. Tauta taip pat neteko galimybės laisvai ir 
savarankiškai rinkti Seimo – Tautos atstovybės. Okupacinės valdžios sudary-
ta administracija likvidavo Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios institu-
cijas; visi politinio pobūdžio sprendimai, taip pat bent kiek svarbesni ūkiniai 
sprendimai, buvo priimami ne Lietuvoje ir ne jos institucijų, bet Maskvoje. 
Šiuos sprendimus priimdavo Sovietų Sąjungos komunistų partijos vadovau-
jantys organai, o jeigu kai kuriuos neesminius sprendimus leisdavo priimti 
Lietuvoje – juos priimdavo Lietuvos komunistų partijos, kuri buvo Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos vietinis teritorinis padalinys, vadovybė. Deklara-
cijoje labai tiksliai apibūdinta tuo metu Lietuvoje veikusios komunistų parti-
jos antivalstybinė esmė: „komunistų partija, kaip „diktatūrinė ir iš esmės 
priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui ir kertinei Konstitucijos nuo-
statai – Lietuvos nepriklausomybei, nelaikoma teisine partija“65.  

Visuotinai pripažįstama ir tai, kad valstybės teisinio subjektiškumo šalti-
nis yra suvereni Tautos valia. Išreikšti šią valią sovietinės okupacijos okupaci-
jos sąlygomis Tauta negalėjo. Tad iš kur galėjo atsirasti „Lietuvos TSR“ kaip 
valstybė? Vadinamąją „Lietuvos TSR“ sukūrė ne Tauta ir ne jos atstovai. 
„Lietuvos TSR“ atsirado iš okupacinės valdžios sudaryto ir Tautos valios ne-
atspindinčio vadinamo „liaudies seimo“ sprendimo, kuris teisine prasme visa-
da buvo ir yra niekinis. Taigi laikyti vadinamąją „Lietuvos TSR“ valstybe nėra 
jokio teisinio pagrindo. Galima teigti, kad „Lietuvos TSR“ terminas atspindi 
okupuotos Lietuvos valstybės teritorijos valdymo būdą, kurio esmę galima 

                                                
65 Tai, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija nebuvo politinė partija tikrąja šio žodžio pra-

sme, pripažįsta ir Rusija, kuri yra buvusios Sovietų Sąjungos teisių ir pareigų perėmėja ir tęsė-
ja. Ši partija, kaip 1992 m. lapkričio 30 d. nutarime konstatavo Rusijos Konstitucinis Tei-
smas buvo tuometinės Sovietų Sąjungos valstybinės valdžios sudedamoji ir pagrindinė dalis, 
lemianti visus valstybinės valdžios institucijų, taip pat kitų institucijų priimamus sprendi-
mus. Konstytucionyj Sud Rossijskoj Federacyji (1992–1996). Moskva: Novyj Jurist, 1997, s. 
230–260. 
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apibūdinti taip: Sovietų Sąjungos valdžios organai sukūrė jiems pavaldžias ir 
jų kontroliuojamas vietines administracines įstaigas, suteikė joms pavadini-
mus, turinčius rodyti šių įstaigų neva tautos atstovaujamąjį pobūdį (pavyz-
džiui, „Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba“, „Lietuvos TSR Ministrų Tary-
ba“), ir per šias įstaigas, pasiremdami represinėmis struktūromis, valdė oku-
puotą Lietuvos valstybės teritoriją. Čia galima pridurti, kad visos vadinamo-
sios „Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos“, veikusios Lietuvoje nuo jos 
okupacijos iki tol, kol 1990 m. vasario 24 d. laisvuose demokratiniuose rin-
kimuose buvo išrinkta Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas, taip pat 
buvo ne kas kita, o tik okupacinės valdžios sudarytos vietinės administracinės 
įstaigos, turėjusios klusniai legalizuoti ir įgyvendinti sovietinės okupacinės 
valdžios sprendimus, padėti jai valdyti okupuotos ir aneksuotos Lietuvos vals-
tybės teritoriją. Todėl jokie „buvusios sąjunginės respublikos“, „postsovietinės 
respublikos“, „postsovietinės valstybės“, o tuo labiau „Lietuvos kaip valstybės, 
buvusios Sovietų Sąjungos sudėtyje“, terminai Lietuvai negali būti taikomi. 
Apie tai Seimas labai aiškiai pareiškė 1999 m. sausio 12 d. priimtame „Memo-
randume Šiaurės Atlanto Aljanso valstybių parlamentams“66. Pagal tarptauti-
nės teisės principą ex injurija non oritur jokia valstybė negali įgyti suverenių 
teisių į jos okupuotą ir neteisėtai valdomą teritoriją. Lietuva, kaip ir Latvija 
bei Estija, „negali būti laikomos išstojusiomis iš SSRS, nes būdamos SSRS ne-
teisėtai okupuotos ir aneksuotos, teisiškai SSRS nepriklausė“67. Tarptautinės 
teisės požiūriu Lietuva niekada nebuvo sudėtinė SSRS dalis, todėl negali būti 
laikoma „buvusia sovietine respublika“68. Ne Lietuva „išėjo“ iš Sovietų Sąjun-
gos – tai Sovietų Sąjunga (tiksliau – jos teisių bei pareigų perėmėja ir tęsėja 
Rusija) buvo priversta išeiti iš Lietuvos, kurioje neteisėtai buvo daugiau kaip 
50 metų.  

Deklaracija svarbi ir tuo, kad joje įtvirtinti būsimos nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės konstituciniai pagrindai. Pagal valdymo formą Lietuva turėjo 
būti demokratinė respublika (1 str.); būsimoji nauja Lietuvos Konstitucija 
turėjo atitikti žmogaus teises ir demokratinius siekimus (principus) (14 str.); 
buvo numatyta, kad naują Lietuvos Konstituciją priims Seimas (14 str.), kuris 

                                                
66 Lietuvos Respublikos Seimo Memorandumas Šiaurės Atlanto Aljanso valstybių parlamen-

tams. Valstybės žinios.1999, Nr. 7-144. 
67 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 218. 
68 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai 

teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 158. 
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bus renkamas laisvais, demokratiniais, visuotiniais, lygiais, slaptais rinkimais 
(5 str.); būtent taip išrinktas Seimas ir Vyriausybė valdys Lietuvą (5 str.). 

Tai tik kai kurie Deklaracijoje nustatyti nepriklausomos Lietuvos valsty-
bės konstituciniai pagrindai. O tol, kol Seimo bus priimta nauja Konstitucija, 
„Lietuvos valstybės atstatymas <...> vykdomas pagal šioje Deklaracijoje pa-
skelbtus nuostatus ir 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasią“ (14 str.). Kodėl 
Deklaracijos autoriai nurodo 1922 m. Konstituciją, o ne paskutinę Lietuvoje 
galiojusią 1938 m. Konstituciją? Juk valstybės tęstinumą geriausiai išreiškia 
būtent paskutinė iki valstybės okupacijos galiojusi Konstitucija, nepriklauso-
mai nuo jos turinio. Galbūt atsakymą į šį klausimą bent iš dalies pateikia Dek-
laracijos nuostatos apie tai, kokios institucijos įgyvendins valstybės valdžią 
nepriklausomoje Lietuvoje. Pažymėtina, kad Deklaracijoje buvo numatyta ki-
tokia valstybės valdžią vykdančių institucijų sąranga negu 1938 m. Konstitu-
cijoje: pagal 1938 m. Konstituciją valstybės valdžią vykdo „Respublikos Pre-
zidentas, Seimas, Vyriausybė ir Teismas“ (4 str.), o Deklaracijoje yra nurodo-
ma, kad tai daro demokratiniu būdu, visuotiniais rinkimais išrinktas Seimas ir 
Vyriausybė (5 str.). Prezidentas – svarbiausia valstybės valdžios figūra pagal 
1938 m. Konstituciją – šioms institucijoms nėra priskirtas. 

Deklaracijoje nėra nuostatų, apibrėžiančių Prezidento vietą valstybės val-
džios sistemoje, jo įgaliojimus bei santykius su kitomis valdžios institucijomis. 
Apsiribojama trumpu teiginiu: „atstačius Lietuvos nepriklausomybę, ligi susi-
renkant Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina LLKS Tary-
bos Prezidiumo Pirmininkas“ (8 str.), taip pat nuostata, kad „laikinoji Lietu-
vos Vyriausybė sudaroma LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavedimu“ 
(9 str.). Tačiau čia pat daroma išlyga – „Vyriausybė atsakinga prieš Laikinąją 
Tautos Tarybą“ (9 str.) – tai yra ne Respublikos Prezidentui, kaip buvo nu-
statyta 1938 m. Konstitucijoje, bet tik Laikinajai Tautos Tarybai, kuri nuo 
okupacijos pabaigos iki susirenkant demokratiniam Lietuvos Seimui, turi tei-
sę leisti įstatymus (6 str.). Pagal Deklaraciją Laikinąją Tautos tarybą turėjo 
sudaryti iš „visų vieningoje vadovybėje Lietuvoje ir užsienyje kovojančių sri-
čių, apygardų, rinktinių aukštųjų mokyklų, kultūrinių, religinių organizacijų 
bei sąjūdžių ir tautos atramą turinčių politinių partijų atstovai, prisilaikant 
proporcingo atstovavimo principo“ (7 str.). 

Taigi Deklaracijos nuostatas, įtvirtinančias Prezidento institutą, galima 
vertinti kaip labai aptakias ir net atsargias: Prezidento institutas numatytas, 
tačiau jo galių nustatymas paliekamas ateičiai (po to, kai bus išrinktas Sei-
mas). 
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Toks atsargumas buvo pateisinamas. Galima manyti, kad Deklaracijos 
autoriai gerai suprato, kokį pavojų Lietuvos valstybei gali kelti Konstitucijoje 
įtvirtintas griežtai „prezidentokratinis“ režimas, visų svarbiausių valdžios ga-
lių sutelkimas vieno asmens, tegul ir Respublikos Prezidento, rankose, kokį 
pavojų gali kelti tokia valstybės valdžių sąranga, kai tarp jų nėra pusiausvyros 
ir atsvarų. 

 Deklaracijos autoriai, be abejo, gerai žinojo ir tai, kaip 1940 m. (Sovietų 
Sąjungai įvedus į Lietuvą kariuomenę ir okupavus Lietuvą) buvo manipuliuo-
jama 1938 m. Konstitucijos nuostatomis, pagal kurias Prezidentas vienasme-
niškai galėjo skirti ir atleisti Ministrą Pirmininką ir ministrus, galėjo niekieno 
nevaržomas paleisti Seimą, turėjo teisę leisti įstatymus; Deklaracijos autoriai 
gerai žinojo ir tai, kaip Sovietų Sąjunga ir jos sudaryta vietinė okupacinė ad-
ministracija, manipuliuodami 1938 m. Konstitucija, siekė užmaskuoti Lietu-
vos okupaciją, kad, Mykolo Riomerio žodžiais tariant, atrodytų jog „konsti-
tucinės santvarkos pakeitimas daromas ne Sovietų Sąjungos nurodymais, o 
remiantis Lietuvos Konstitucija ir Lietuvos valdžios institucijų aktais“69. 

Galima manyti, kad Deklaracijoje 1922 m. Konstitucijai prioritetas buvo 
atiduotas ir dėl to, kad pagal šią Konstituciją centrinė valstybės valdžią įgy-
vendinanti institucija buvo Seimas, kad joje buvo įgyvendinta XX amžiaus 
pradžioje Lietuvoje plačiai propaguota idėja, jog, kaip rašė Steigiamojo Seimo 
narys Juozas Purickis, „tikras nepriklausomos Lietuvos šeimininkas turėjo bū-
ti visos Tautos išrinktas Seimas“, kad „tik Seimas yra valstybės suverenas“, kad 
„Seimo suverenumas eina iš Tautos, kuri, rinkdama Seimo atstovus, reiškia 
savo valią“70. 

Tačiau pastebėtina ir tai, kad ir 1922 m. Konstitucija Deklaracijoje re-
miamasi taip pat su tam tikru atsargumu; formuluotė, kad „Lietuvos valstybės 
atstatymas vykdomas <...> pagal 1922 m. Konstitucijos dvasią“ (pabrėžiu – 
„pagal Konstitucijos dvasią“), leidžia teigti, jog ir ši Konstitucija Deklaracijos 
autoriams buvo priimtina ne visa. Ir tai suprantama, nes 1922 m. Konstituci-
joje įtvirtinta valdžių sąranga, kai Seimas iš esmės buvo visagalis, taip pat turė-
jo trūkumų, neleido užtikrinti valstybės stabilumo, sudarė prielaidas staigiam 
ir ryškiam dalies visuomenės radikalėjimui, ne tik politinių jėgų, bet ir visuo-
menės susipriešinimui. Kuo tai baigėsi 1926 m., visiems žinoma. 

                                                
69 Riomeris, M. Lietuvos sovietizacija, 1940–1941: Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir 

konstitucinis jos įvertinimas. Vilnius: Lituanus, 1989, p. 17. 
70 Purickis, J. Seimų laikai. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1928, p. 141. 
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Deklaracijos nuostatos dėl valstybės valdžios sąrangos, dėl valdžios insti-
tucijų įgaliojimų leidžia teigti, jog jos autoriai matė būsimą nepriklausomą 
Lietuvą kaip parlamentinę respubliką, kurios svarbiausias požymis yra tai, kad 
tik Seimas turi įgaliojimus leisti įstatymus, kad Vyriausybė yra atsakinga Sei-
mui ir tik Seimas gali lemti Vyriausybės likimą, suteikdamas jai įgaliojimus 
veikti ir ją nušalindamas pareiškus nepasitikėjimą, kad tik Seimas, kaip Tau-
tos atstovybė, turi teisę spręsti aukščiausių valstybės pareigūnų politinės-
teisinės atsakomybės klausimus. 

Galima prisiminti, kad rengiant ir šiuo metu galiojančios 1992 m. Kons-
titucijos projektą vienas iš klausimų, dėl kurio buvo daugiausia diskutuojama, 
taip pat buvo Seimo ir Respublikos Prezidento įgaliojimų santykis. Aukščiau-
siosios Tarybos sudarytos darbo grupės parengtame projekte71 aiškiai domi-
navo Seimas; alternatyviame projekte72, kurį parengė Santara „Už demokrati-
nę Lietuvą“, buvo numatyti labai dideli Respublikos Prezidento įgaliojimai. 
Antai buvo numatyta, kad Respublikos Prezidentas turi teisę atleisti Ministrą 
Pirmininką, reorganizuoti Vyriausybę, įvesti tiesioginį valdymą administraci-
niuose vienetuose, pirmininkauti Vyriausybės posėdžiuose ir pan. Manytina, 
kad laikotarpis po Konstitucijos priėmimo akivaizdžiai liudija, kaip valstybiš-
kai atsakingai buvo pasielgta 1992 m., kai rengiamame galutiniame Konstitu-
cijos projekte buvo įtvirtinta pusiausvyra tarp valstybės valdžią įgyvendinan-
čių institucijų, buvo nustatyta tokia valstybės valdžios sąranga, kai kiekviena 
valstybės valdžią įgyvendinanti institucija gali pristabdyti, atsverti kitą valdžią, 
kai nė viena iš jų negali turėti absoliučios valdžios, negali dominuoti kitų at-
žvilgiu. Todėl labai atsargiai vertintini kartais pasigirstantys raginimai pakeis-
ti Konstituciją ir stipriai išplėsti Respublikos Prezidento galias, pakeisti Kons-
titucijoje įtvirtintą valdžių pusiausvyrą. 

Deklaracijoje numatyta ne tik tai, kokia bus iš sovietinės okupacijos išsi-
laisvinusios ir vėl nepriklausomos Lietuvos valstybės valdžios institucijų są-
ranga, jų sudarymo tvarka, įgaliojimai. Deklaracijoje yra labai talpių nuostatų, 
susijusių su žmogaus teisėmis ir laisvėmis, jų garantijomis. Pagal Deklaracijos 
15 straipsnį „atstatytoji Lietuvos valstybė garantuoja lygias teises visiems Lie-
tuvos piliečiams, neprasikaltusiems lietuvių tautos interesams“. Deklaracijoje 
                                                
71 Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas, parengtas Lietuvos Respublikos Aukščiausio-

sios Tarybos laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti komisijos. Lietuvos aidas, 
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72 Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas, parengtas Santaros „Už demokratinę Lietu-
vą“. Lietuvos aidas, 1992 m., rugsėjo 11 d. 
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numatyta žemės ūkio ir pramonės reforma, kuri laikoma prielaida „socialinių 
problemų racionaliam sprendimui ir krašto ūkiniam atkūrimui“ – tokia re-
forma turėjo būti „vykdoma pačioje nepriklausomo gyvenimo pradžioje“ (20 
str.). Deklaracijoje „konstatuojama teigiama religijos įtaka ugdant tautos mo-
ralę ir palaikant jos atsparumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu“ (18 str.). 
Deklaracijoje įtvirtintas labai svarbus teisinės valstybės principo elementas – 
teisingumą vykdo tik teismai, taip pat nustatyta, kad „asmenys, bolševikinės 
arba vokiškosios okupacijos metu išdavę Tėvynę bendradarbiavimu su priešu, 
savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimo kovai, susitepę išdavys-
tėmis ar krauju, yra atsakingi prieš Lietuvos Teismą“ (17 str.). 

Deklaracijoje yra įtvirtintas Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos 
principas. Deklaracijoje nurodoma, kad LLKS Taryba prisideda „prie kitų 
tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, 
besiremiančią pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos principų, iš-
plaukiančių iš krikščioniškosios moralės supratimo, ir paskelbtų Atlanto 
Chartoje, Keturiose Laisvėse, 12-oje Prezidento Trumano Punktų, Žmogaus 
Teisių Deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės deklaracijose“ (22 str.). 
Šios nuostatos reiškia, kad Lietuvos geopolitinė orientacija – demokratinis 
Vakarų pasaulis, kad Lietuva savo ateitį sieja tik su Vakarų demokratinių šalių 
bendrija. Šiose Deklaracijos nuostatose iš esmės atsispindi kolektyvinės gyny-
bos principas. Kartu LLKS Taryba prašo visą demokratinį pasaulį pagalbos 
Lietuvos išsilaisvinimo kovoje, kad būtų įgyvendinti jos tikslai. Svarbiausias 
LLKS Tarybos tikslas – atkurti laisvą, demokratinę, nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Įstatyme nurodoma, kad juo nustatomas Deklaracijos statusas Lietuvos 
Respublikos teisės sistemoje (1 str.), kad Deklaracija yra Lietuvos valstybės 
teisės aktas (3 str.). Atsižvelgiant į Deklaracijos paskirtį ir jos turinį, galima 
teigti, kad Deklaracija priskirtina prie konstitucinės reikšmės teisės aktų, kad ji 
yra vienas iš Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucinių pamatų. Šią 
reikšmę Deklaracija turėjo ir tebeturi nuo pat 1949 m. vasario 16 d., t. y. nuo 
jos priėmimo. Deklaracija pati savaime yra pirminis konstitucinės teisės šalti-
nis. Seimo priimtas specialus įstatymas, apibrėžęs Deklaracijos vietą ir statusą 
Lietuvos teisės sistemoje, yra labai svarbus šio akto reikšmės teisinis įtvirtini-
mas, kurį padarė atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės Seimas – Tautos 
atstovybė. Priėmus šį įstatymą Deklaracija buvo oficialiai įvesta į Lietuvos tei-
sės sistemą. Galima manyti, kad jeigu Deklaracija būtų žinoma Kovo 11-osios 
Akto rengėjams, ši deklaracija būtų atspindėta Akte taip, kaip jame yra at-
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spindėti 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės  
15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės vals-
tybės, kurie Kovo 11-osios Akte yra apibūdinti kaip Lietuvos Valstybės kons-
titucinis pamatas. Deja, Kovo 11-osios Akto rengėjams ši Deklaracija nebuvo 
žinoma; ji buvo rasta KGB archyve vėliau, jau atkūrus Lietuvos valstybės ne-
priklausomybę.  

Tai, kad Seimas priėmė specialų įstatymą, apibrėžiantį Deklaracijos vietą 
ir statusą Lietuvos teisės sistemoje, neturėtų būti interpretuojama, jog Dekla-
racijos statusas ir vieta Lietuvos teisės sistemoje esą priklauso vien nuo to, ar 
Seimas yra priėmęs atitinkamą sprendimą. Seimo diskrecija šioje srityje yra 
labai ribota, nes, kaip minėta, Deklaracija yra konstitucinės reikšmės teisės 
aktas nuo jos priėmimo. Seimo priimtas įstatymas, apibrėžiantis Deklaracijos 
vietą ir statusą Lietuvos teisės sistemoje, yra labai svarbus šio akto reikšmės 
teisinis įtvirtinimas, bet ne Deklaracijos konstitucinės reikšmės sukūrimas ar 
šios Deklaracijos legitimavimas. Deklaracija savaime yra ir visada išliks konsti-
tucinės reikšmės teisės aktu, pirminiu konstitucinės teisės šaltiniu. Tačiau 
Seimo sprendimai, kuriais įtvirtinamas Deklaracijos, kaip Lietuvos valstybės 
teisės akto, kaip vieno iš valstybės konstitucinių pamatų statusas, yra labai 
svarbūs toliau atkuriant istorinį teisingumą, parodant Lietuvos valstybės tęs-
tinumą jos okupacijos sąlygomis. Tai, kad Deklaracija okupuotoje Lietuvoje 
buvo mažai žinoma, kad realią valdžią okupuotoje Lietuvoje turėjo ne LLKS 
Taryba, bet sovietinės okupacinės struktūros, kad Lietuvos valstybė tuo metu 
nebuvo atkurta pagal Deklaracijos nuostatas ir pan., nepaneigia išvados, jog 
Deklaracija yra konstitucinės reikšmės teisės aktas. Pažymėtina, kad atitin-
kamo teisės akto konstitucinę reikšmę paprastai lemia ne tai, ar šis aktas buvo 
įgyvendintas, ar jis vėliau buvo patvirtintas parlamento ar kokiu nors kitu bū-
du legitimuotas. Atitinkamas teisės aktas įgyja konstitucinės reikšmės pobūdį 
pirmiausia dėl to, kad jį priima ypatinga institucija, t. y. institucija, turinti įga-
liojimus (galinti) reikšti Tautos valią, ir dėl to, kad teisės akte nustatomi bū-
tent valstybės konstituciniai pamatai. Neįmanoma nuginčyti fakto, kad 
LLKS Taryba, priimdama Deklaraciją, buvo vienintelė teisėta Tautos atsto-
vybė ir vienintelė teisėta valstybės valdžia okupuotoje Lietuvoje, kad LLKS 
Taryba, kuri atstovavo „visoms Lietuvos teritorijoje esančioms vieningos va-
dovybės vadovaujamoms karinėms visuomeninėms grupuotėms“, turėjo įga-
liojimus (galėjo) reikšti ir įgyvendinti Tautos valią. Neįmanoma paneigti ir to, 
kad Deklaracijoje įtvirtinti nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 
metmenys, taigi įtvirtinti Lietuvos valstybės konstituciniai pamatai. Vadinasi, 
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1949 m. vasario 16 d. Deklaracija konstitucinės reikšmės teisės akto pobūdį 
įgyja ne dėl parlamento priimto sprendimo ar kokio nors kitokio jos legitima-
vimo, o pirmiausia dėl savo turinio. 

Čia reikėtų sugrįžti prie 1990 m. Kovo 11-osios Akto. Neabejotina, kad 
Kovo 11-osios Aktas yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas, kad Akte 
įtvirtintos nuostatos yra konstitucinės reikšmės. Negalima sutikti su teisės li-
teratūroje pateiktu požiūriu, kad „prieš pradedant rengti būsimos kodifikuo-
tos rašytinės konstitucijos (1992 m. – aut. past.) projektą, buvo nuspręsta, jog 
nuostatą dėl valstybės suvereniteto ir valstybės formos, kuri jau buvo konsta-
tuota Kovo 11-osios akte ir Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, reikia įtvir-
tinti surengiant visuotinę apklausą – plebiscitą, taip suteikiant šiai normai 
konstitucinį statusą “73 ir kad „1991 m. vasario 9 d. plebiscitas, remdamasis 
tautos suvereniteto principu, galutinai legitimavo 1990 m. kovo 11 d. Nepri-
klausomybės aktą“74. Nurodyti teiginiai nelaikytini pagrįstais vien dėl to, jog 
taip sudaromos prielaidos teigti, kad, nors iki visuotinės apklausos (plebisci-
to) nuostata dėl valstybės suvereniteto ir valstybės formos buvo konstatuota 
Kovo 11-osios Akte ir Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, iki minėtos ap-
klausos (plebiscito) ši nuostata neva dar neturėjo konstitucinio statuso!? Nu-
rodyti teiginiai yra nesuderinami su Kovo 11-osios Akto nuostata, kad „nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“; ši Kovo 11-osios Akto nuostata, 
kaip ir visas Aktas, turi konstitucinį statusą nuo jo priėmimo. Nurodyti teigi-
niai yra nesuderinami ir su Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 1 straipsniu, ku-
riame expresis verbis buvo įtvirtinta, kad Lietuva yra Respublika, kad Lietuva 
yra suvereni valstybė. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas buvo ne kas kita, o Lie-
tuvos laikinoji Konstitucija, taigi nuostata dėl valstybės suvereniteto ir valsty-
bės formos turėjo konstitucinį statusą dar iki 1991 m. vasario 9 d. visuotinės 
apklausos (plebiscito). Manytina, kad teiginys, jog visuotinė apklausa (plebis-
citas) buvo reikalinga tam, kad „nuostatai dėl valstybės suvereniteto ir valsty-
bės formos reikėjo suteikti konstitucinį statusą“, neturi teisinio pagrindo.  

Teisiškai nekorektišku laikytinas ir teiginys, kad „1991 m. vasario 9 d. 
plebiscitas, remdamasis tautos suvereniteto principu, galutinai legitimavo 
1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės aktą“. Šiame teiginyje esanti formuluo-
tė „galutinai legitimavo“ leidžia daryti ir tokią, visiškai klaidingą, prielaidą, 

                                                
73 Vaičaitis, V. Konstitucinių įstatymų fenomenas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004,    

p. 77. 
74 Ten pat, p. 78. 
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kad 1990 m. Kovo 11 d. Aktas neva buvo nepakankamai legitimus, nes jis vė-
liau, plebiscito būdu buvo „galutinai legitimuotas“(!?). Teiginys apie 1990 m. 
kovo 11-osios Akto tariamai vėliau įvykusį „galutinį legitimavimą“ yra nesu-
derinamas su faktu, jog Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atku-
riamasis Seimas, kai 1990 m. kovo 11 d. priėmė Aktą dėl nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės atkūrimo, turėjo visus tautos jai suteiktus įgaliojimus (manda-
tą) atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Šiuos įgaliojimus Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas gavo iš tautos per rin-
kimus į šią Aukščiausiąją Tarybą, kurie įvyko 1990 m. vasario 24 d; teisinis 
faktas, kad Lietuvos gyventojai, turintys rinkimų teisę, 1990 m. vasario 24 d. 
įvykusių rinkimų metų suteikė išrinktiems Aukščiausiosios Tarybos deputa-
tams tautos atstovų mandatą ir prievolę atstatyti Lietuvos valstybę ir reikšti 
tautos suverenią galią per šią Aukščiausiąją Tarybą, yra konstatuotas 1990 m. 
kovo 11 d. priimtame specialiame Aukščiausiosios Tarybos akte – Deklaraci-
joje „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“75, kuri 
buvo priimta prieš priimant Aktą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės at-
kūrimo. Pažymėtina, kad 1990 m. Kovo 11 d. Aktu Lietuvos nepriklausoma 
valstybė buvo atkurta vienkartiniu, neatšaukiamu ir nepaneigiamu Tautos at-
stovų sprendimu, ji buvo atkurta ir legaliai, ir legitimiai, nes Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai turėjo visus tam būtinus Tautos jai 
suteiktus įgaliojimus ir garbingai įvykdė Tautos valią. Taigi 1990 m. Kovo  
11 d. Akto vėliau nereikėjo dar kaip nors „galutinai legitimuoti“.  

1991 m. vasario 9 d. visuotinė apklausa (plebiscitas) buvo surengta ne 
tam, kad, kaip rašoma teisės literatūroje, „prieš pradedant rengti būsimos ko-
difikuotos rašytinės konstitucijos projektą, buvo nuspręsta, jog nuostatą dėl 
valstybės suvereniteto ir valstybės formos, kuri jau buvo konstatuota Kovo 
11-osios akte ir Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, reikia įtvirtinti suren-
giant visuotinę apklausą – plebiscitą, taip suteikiant šiai normai konstitucinį 
statusą“. Nors taip teigiant yra daromos nuorodos į Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos stenogramas – taigi lyg ir cituojami deputatų pasisa-
kymai – iš stenogramų matyti, jog Kovo 11-osios Akto nuostatos, kad Lietu-
vos Respublika yra nepriklausoma demokratinė valstybė, atžvilgiu kaip tik 
buvo vengiama bet kokių referendumų. Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos 1991 m. vasario 11 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Aukščiau-

                                                
75 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Pirmojo šaukimo) pirmoji sesija. Stenogramos. 

Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 1990, p. 308–309. 
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siosios Tarybos Pirmininkas prof. V. Landsbergis kalbėjo: „<...> iš mūsų štai 
vis reikalauja kažkokio referendumo, kad pasirodę neapdairūs patys ir pripa-
žintume, jog kovo 11 dienos aktai neva dar nepakankami, ir tada įkliūtume į 
žinomą „neišstojimo įstatymo“ kilpą. Todėl atsisakydavome, matydami klastą 
ir primindami, jog rinkėjų mums duotas mandatas atkurti nepriklausomybę 
taip pat yra tautos suverenios galios raiška, kurią mes, išrinkti deputatai, tik 
paskelbėme ir po to vis labiau praktiškai įgyvendiname. Bet dabar jau patys 
nutarėme pasitikrinti.<...> Pasitikrinome. Žmonės nėmaž nesuabejoję dėl 
nepriklausomybės, veikiau priešingai – dar tvirčiau apsisprendę, įsitikinę; jų 
balsai patvirtino, kad Kovo 11-oji buvo reikalinga ir teisinga, o dabar yra atė-
jęs laikas žengti toliau.“76 

Pažymėtina, kad rengiant minėtą apklausą (plebiscitą) nebuvo net min-
ties, jog gyventojai turės apsispręsti dėl valstybės suvereniteto ar valstybės 
formos. Kovo 11-osios Akto nuostata, kad Lietuva yra nepriklausoma de-
mokratinė valstybė, nuo pat jo priėmimo buvo ir yra nekvestionuojamas da-
lykas. Svarbiausias 1991 m. vasario 9 d. visuotinės apklausos (plebiscito) tiks-
las buvo visiškai kitoks: noras dar kartą parodyti pasaulio valstybių bendrijai, 
kad Tauta jau pasirinko Lietuvos nepriklausomybę (Tautos valią 1990 m. ko-
vo 11 d. Aktu išreiškė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atku-
riamojo Seimo deputatai); visuotine apklausa (plebiscitu) buvo siekta paska-
tinti užsienio valstybių (taip pat ir Vakarų demokratinių valstybių) vadovus 
kuo greičiau pripažinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę.  

Teisinėje literatūroje kartais teigiama ir tai, kad „1990 m. kovo 11 d. ak-
to ir 1991 m. vasario 9 d. apklausos – plebiscito bei jį teisiškai įtvirtinančio 
vasario 11 d. konstitucinio įstatymo (konstitucinis įstatymas vadinamas „Dėl 
Lietuvos valstybės“ – aut. past.) santykis galėtų būti traktuojamas panašiai 
kaip ir vasario 16 d. akto bei 1920 m. Steigiamojo Seimo gegužės 15 d. rezo-
liucijos santykis“77. Gaila, kad nepateikiama argumentų, kuriais grindžiamas 
minėtas teiginys, ir nenurodoma, koks yra 1918 m. vasario 16 d. akto bei Stei-
giamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos santykis. Šiame straipsnyje 
plačiau nediskutuojant dėl minėto teiginio, galima pasakyti tik tai, kad Stei-
giamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija nelaikytina teisės aktu, kuris, 

                                                
76 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Pirmojo šaukimo) antroji sesija. Stenogramos 

(Nr. 25). Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo leidykla, 1993, p. 441–442. 
77 Vaičaitis, V. Konstitucinių įstatymų fenomenas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004,    

p. 78. 
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vadovaujantis jau minėta logika, „galutinai legitimavo“ 1918 m. vasario 16 d. 
aktą. Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. priimto Lietuvos nepriklauso-
mybės paskelbimo akto, taip pat ir 1990 m. kovo 11 d. priimto Akto dėl ne-
priklausomos Lietuvos valstybės atstatymo, mūsų nuomone, nereikėjo dar 
kaip nors „galutinai legitimuoti“, nes abu šie Aktai yra Tautos atstovybių pri-
imti ir Tautos valia grindžiami konstitucinę reikšmę turintys aktai, kuriais ir 
legaliai, ir legitimiai buvo atkurta Nepriklausoma Lietuvos valstybė78. 1949 
m. vasario 16 d. Deklaracija, kaip minėta, konstitucinės reikšmės teisės akto 
pobūdį taip pat turi ne dėl vėliau jos atžvilgiu priimto Seimo sprendimo ar 
kokio nors kitokio jos legitimavimo, o pirmiausia dėl to, kad ją priėmė LLKS 
Taryba, kuri tuometėje okupuotoje Lietuvoje buvo vienintelė teisėta tautos 
atstovybė, turėjo įgaliojimus (galėjo) reikšti Tautos valią, ir dėl savo turinio. 

Kadangi LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija yra konstitu-
cinės reikšmės teisės aktas, yra vienas iš Lietuvos nepriklausomos valstybės 
konstitucinių pamatų, šią Deklaraciją saugo ir gina Konstitucija. Nors Kons-
titucijoje tai nėra tiesiogiai nurodyta, Deklaracijos konstitucinė apsauga kyla 

                                                
78 Istorinėje literatūroje yra teigta, jog Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija, ku-

ria buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, yra „visos tautos rinktų atstovų valios pareiš-
kimas“ ir kad „tas didelės istorinės reikšmės įvykis galutinai patvirtino 1918.II.16 nepriklau-
somybės paskelbimo aktą <...>“ (Žr., pvz., Daugirdaitė-Sruogienė, V. Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. New York, 1975, p. 66). Manytina, kad yra pagrindas kitaip vertinti 1918 m. vasario 
16 d. akto ir Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos „Lietuvos valstybės ne-
priklausomybės proklamavimas“ santykį. Pritartina K. Račkausko nuomonei, kad „nustaty-
damas Lietuvos valstybės pamatus, Seimas negali prieštarauti Vasario 16 d. Aktui, nes jo pa-
ties galia ir teisinis pagrindas yra išvestiniai iš to Akto. Jis negali būti pilnai suverenus, bet ap-
rėžtas, sąlygotas ir negali savo valia keisti savo titulą ar plėsti savo kompetenciją. Jam Tarybos 
yra uždėta pareiga nustatyti Lietuvos valstybei papildomus pagrindus, respektuojant tuos, 
kurie yra Lietuvos Tarybos suminėti Akte“ (Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klau-
simais. New York, 1967, p. 15–16). Kita vertus, 1918 m. vasario 16 d. akto vartojama for-
muluotė „skelbia atstatanti“ ir Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos formu-
luotė „skelbia atstatyta“ nėra visiškai tapačios, esminis jų skirtumas yra tai, kad Steigiamojo 
Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos formuluotė „skelbia atstatyta“ rodo, jog yra pasi-
baigęs tam tikras 1918 m. vasario 16 d. atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės raidos 
laikotarpis, kad prasideda naujas valstybės raidos etapas, kai jau funkcionuoja visuotinių de-
mokratinių rinkimų būdu sudaryta Tautos atstovybė – Seimas. Be abejo, ir Steigiamojo 
Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija, ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
1991 m. vasario 11 d. priimtas konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ yra konstitu-
cinę reikšmę turintys teisės aktai, nes juose įtvirtinti Lietuvos valstybės konstituciniai pama-
tai. 
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iš Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių Tautos teisę gyventi ir kurti nepri-
klausomoje Lietuvos valstybėje, įtvirtinančių Lietuvos valstybės nepriklauso-
mybę. Šios ir kitos Konstitucijos nuostatos suponuoja, kad teisės aktai, suda-
rantys Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucinius pamatus – LLKS 
Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija yra vienas iš jų – yra saugomi ir gi-
nami Konstitucijos.  

Iš Deklaracijos nuostatų kyla ne tik moralinio pobūdžio pasekmės, bet ir 
būtinumas priimti įstatymus bei kitus teisės, kuriais būtų atkuriamas istorinis 
teisingumas, įtvirtinamas valstybės tęstinumas, įprasminamas LLKS Tarybos 
ir jos Prezidiumo Pirmininko teisinis statusas. Seimo 2009 m. kovo 12 d. pri-
imta Deklaracija, kuria LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jonas Žemai-
tis pripažįstamas kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, faktiš-
kai vykdžiusiu Respublikos Prezidento pareigas, yra tik vienas iš teisės aktų, 
kuriais atkuriamas istorinis teisingumas, įtvirtinamas valstybės tęstinumas, o 
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkui pripažįstamas jo tuometinei teisinei 
padėčiai adekvatus statusas79. Tai, kad okupuotoje Lietuvoje tuo metu veiku-
sios vienintelės teisėtos Tautos atstovybės ir vienintelės teisėtos valstybės val-
džios institucijos – o būtent tokia buvo LLKS Taryba – vadovas praėjus il-
gam laiko tarpui paskelbiamas „kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės 
vadovu, faktiškai vykdžiusiu Respublikos Prezidento pareigas“, nėra nei „isto-
rijos perrašinėjimas“, nei „teisės negerbimas“, kaip kai kurių Seimo narių buvo 
teigta Seimo posėdyje80. Seimo kanceliarijos Teisės departamento rašte81 pa-
teikta pastaba, esą, „jeigu teikiama deklaracija siekiama teisiniu pasekmių, 
<...> siūlytina atkreipti dėmesį į 2002 m. birželio 19 d. Konstitucinio Teismo 
nutarimą, kuriame konstatuota, kad <...> Respublikos Prezidento statusas yra 
individualus, besiskiriantis nuo visų kitų valstybės pareigūnų statuso, kad 
<...> pagal Konstituciją įstatymų leidėjui neleidžiama nustatyti tokio teisinio 
reguliavimo, kuriuo būtų paneigtas individualus, nuo visų kitų valstybės pa-
reigūnų teisinio statuso besiskiriantis Respublikos Prezidento teisinis statusas 
ir sudarytos teisinės prielaidos kurį nors kitą asmenį prilyginti Respublikos 
Prezidentui – valstybės vadovui“ laikytina teisiškai nepagrįsta, nes ji, auto-
                                                
79 Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. Deklaracija „Dėl Jono Žemaičio pripažini-

mo Lietuvos valstybės vadovu“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1166. 
80 Seimo 2009 m. kovo 12 d. posėdžio stenograma. 
81 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2009 m. kovo 12 d. raštas 

Lietuvos Respublikos Seimui „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo deklaracijos „Dėl Jono Že-
maičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“ projekto (Reg. Nr. XIP-402)“. 
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riaus nuomone, grindžiama klaidinga prielaida, esą Seimo sprendimus, kuriais 
yra konstatuojamas okupuotoje Lietuvoje veikusios vienintelės teisėtos Tau-
tos atstovybės ir vienintelės teisėtos valstybės valdžios institucijos vadovo tei-
sinis statusas, suvaržo šiuo metu galiojanti Konstitucija. Manytina, kad tei-
kiant minėtą pastabą nebuvo ir nėra jokio teisinio pagrindo remtis šiuo metu 
galiojančia Konstitucija, nes jos nuostatos, taigi ir nuostatos, apibrėžiančios 
Respublikos Prezidento teisinį statusą, negali būti taikomos atgal, t. y. negali 
būti taikomos tiems santykiams, kurie buvo susiklostę 1949–1954 metais. 
Tuo metu buvusiems santykiams taikomi tuo metu galioję teisės aktai. Aki-
vaizdu, kad okupacijos sąlygomis pritaikyti 1938 m. Konstitucijos nebuvo jo-
kių galimybių. Turėjo būti taikomi tie teisės aktai, kurie tuo metu galiojo, tai-
gi turėjo būti taikoma LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija. Dek-
laracijos nuostata „LLKS Taryba <...> okupacijos metu yra aukščiausias Tau-
tos politinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai“ 
suponuoja, kad šios institucijos vadovas teisiškai yra ir okupuotos Lietuvos vals-
tybės vadovas. Kitaip tariant, LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas valsty-
bės vadovo statusą įgijo pagal pačią LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Dek-
laraciją. Pagal iki okupacijos Lietuvoje galiojusias Konstitucijas, taip pat ir 
pagal 1938 m. Konstituciją, valstybės vadovas buvo vadinamas Respublikos 
Prezidentu. Todėl visiškai suprantamas ir teisiškai pateisinamas Seimo  
2009 m. kovo 12 d. sprendimas LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininką Jonas 
Žemaitį pripažinti kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, fak-
tiškai vykdžiusiu Respublikos Prezidento pareigas. Deklaracijos 8 straipsnio 
nuostata, kad LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas eina Lietuvos Respub-
likos Prezidento pareigas „atstačius Lietuvos nepriklausomybę, ligi susirenkant 
Seimui“, mūsų nuomone, nėra teisinė kliūtis LLKS Tarybos Prezidiumo Pir-
mininką Joną Žemaitį pripažinti kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės 
vadovu, faktiškai vykdžiusiu Respublikos Prezidento pareigas. Minėta Dekla-
racijos 8 straipsnio nuostata, kuria neretai remiamasi kritikuojant Seimo 
2009 m. kovo 12 d. sprendimą, nepaneigia fakto, jog LLKS Tarybos Prezi-
diumo Pirmininkas pagal pačią LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklara-
ciją teisiškai buvo okupuotos Lietuvos valstybės vadovas. Nors Deklaracijoje to-
kios nuostatos expresis verbis nėra, toks LLKS Tarybos Prezidiumo Pirminin-
ko statusas kyla iš Deklaracijos. Būtent ši aplinkybė kartu su tuo, jog valstybės 
vadovas pagal 1938 m. Konstituciją buvo vadinamas Respublikos Prezidentu, 
leidžia Seimui konstatuoti, kad LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jo-
nas Žemaitis buvo kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, fak-
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tiškai vykdžiusiu Respublikos Prezidento pareigas. Šiuo metu galiojanti 
Konstitucija ir Konstitucinio Teismo nutarimai negali būti aiškinami taip, 
kad jie neleistų ar trukdytų atkurti istorinį teisingumą, neleistų konstatuoti 
tokio LLKS Tarybos ir jos Prezidiumo Pirmininko teisinio statuso, kurį jie 
turėjo pagal LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją ar kuris išplau-
kia iš šios Deklaracijos nuostatų. Šiuo metu galiojanti Konstitucija negali būti 
taikoma tų santykių, kurie susiklostė iki jos įsigaliojimo ir jau yra pasibaigę, 
atžvilgiu.  

Pateikti LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos ir įstatymo, 
kuriuo ši Deklaracija paskelbta Lietuvos valstybės teisės aktu, vertinimai – tai 
tik atskiri, fragmentiški pastebėjimai. Deklaracijos ir įstatymo nuostatos dar 
laukia išsamaus ne tik istorikų, bet ir teisininkų tyrinėjimo ir vertinimo. Ta-
čiau kuo didesnis laiko tarpas skiria mus nuo tų dienų, kai buvo priimta Dek-
laracija, tuo labiau išryškėja jos nuostatų valstybinis prasmingumas ir reikšmė 
nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucingumo raidai, tuo labiau atsi-
skleidžia Deklaracijos signatarų ir visų Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio daly-
vių pasiaukojimo Tautai ir Lietuvos valstybei didingumas.  
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SĄJŪDŽIO  KELIAS  Į  KOVO  11-ĄJĄ: 
NUO  „TARYBINIO“  VALSTYBINGUMO  
IKI  LIETUVOS  VALSTYBĖS  TĘSTINUMO  
KONCEPCIJOS 
 
 
 
Dainius Žalimas 
 
 
 
Straipsnyje programinių Lietuvos Sąjūdžio dokumentų pagrindu nagri-

nėjamas jo nueitas kelias nuo susikūrimo 1988 m. birželio 3 d. iki Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d., taip pat šių Są-
jūdžio dokumentų įtaka tuometiniams Lietuvos TSR teisės aktams ir 1990 
m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo aktų nuosta-
toms. Pradžioje trumpai apžvelgiamas Lietuvos valstybės tarptautinis teisinis 
statusas nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. Tai padeda supras-
ti istorines ir teisines sąlygas, kuriomis susikūrė ir veikė Sąjūdis, taip pat Lie-
tuvos valstybingumo idėjos kaitą Sąjūdžio veikloje ir dokumentuose: nuo sie-
kio stiprinti „tarybinį“82 valstybingumą Sąjūdžio veiklos pradžioje iki posūkio 
Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo link 1989 metų pirmojoje pu-
sėje ir siekio išsivaduoti iš sovietų okupacijos Sąjūdžio rinkiminėje programo-
je. 

                                                
82 Šiame straipsnyje, atsižvelgiant į kontekstą ir nagrinėjamą laikotarpį, vartojami terminai „so-

vietų“, „sovietinis“ ir lietuviški jų vertiniai „tarybų“, „tarybinis“. Terminai „sovietų“ ir „so-
vietinis“ vartojami tada, kai turimas omenyje SSRS primestas okupacinis ir marionetinis re-
žimas, o terminai „tarybų“ ir „tarybinis“ vartojami tada, kai turimos omenyje Sąjūdžio ir Lie-
tuvos TSR pastangos išsikovoti ir stiprinti Lietuvos TSR savarankiškumą, artinti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės atkūrimą, panaudojant tam marionetinės prigimties Lietuvos 
TSR institucijas. Atitinkamai vartojami ir Lietuvos SSR arba Lietuvos TSR pavadinimai. 
Panašiai šie terminai ir pavadinimai vartojami: Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos is-
torija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 13–14. 
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Lietuvos tarptautinis teisinis statusas Sąjūdžio  
susikūrimo laikotarpiu 
 
Apibrėžiant Lietuvos tarptautinį teisinį statusą Sąjūdžio susikūrimo lai-

kotarpiu, visų pirma svarbu tarptautinės teisės požiūriu įvertinti 1940 m. bir-
želio 15 d. ir paskesnius SSRS veiksmus prieš Lietuvos Respubliką. 1939 metų 
Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji nacių Vokietijos ir SSRS susitarimai, 
taip pat jų pasekmės, iš kurių viena buvo 1940 metų Sovietų Sąjungos agresija 
prieš Lietuvos Respubliką ir jos teritorijos okupacija, yra išsamiai istorinėje 
bei teisinėje literatūroje išnagrinėti ir įvertinti įvykiai83 (pakanka žvilgtelėti 

                                                
83 Pavyzdžiui, žr.: Baltijos valstybių užgrobimo byla: JAV Kongreso Ch. J. Kersteno komiteto do-

kumentai, 1953–1954. Vilnius: Du Ka, 1997; Baltic States: a Study of Their Origin and Na-
tional Development; Their Seizure and Incorporation into the U.S.S.R. New York: William S. 
Hein & Co., 1954, p. 215–416; Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States 
and Its Effect on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory. New 
York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6(2): 370–384; Ma-
rek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. 
Droz, 1954, p. 375–391; Kirby, D. Incorporation: the Molotov-Ribbentrop Pact. The Baltic 
States: the National Self-Determination of Estonia, Latvia and Lithuania. New York: St. 
Martin’s Press, 1996, p. 69–85; Misiūnas, J.; Taagepera, R. The Baltic States: Years of De-
pendence, 1940–1990. London: Hurst & Company, 1993, p. 18–27; Ziemele, I. State Con-
tinuity and Nationality: the Baltic States and Russia (Past, Present and Future as Defined by 
International Law). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 18–27; The Occupation 
and Annexation of Latvia, 1939-1940. Riga: 1995; The Baltic Path to Independence. New 
York: William S. Hein & Co., 1994; Rėmeris, M. Lietuvos sovietizacija, 1940–1941. Vil-
nius: Lituanus, 1989; Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. 
Vilnius: Justitia, 1997, p. 213–236; Truska, L.; Kancevičius, V. Lietuva Stalino ir Hitlerio 
sandėrio verpetuose. Vilnius: Mintis, 1990; Lietuvos aneksija: 1940 metų dokumentai. Vil-
nius: Periodika, 1990; Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Vil-
nius: Mintis, 1993; Lietuvos istorijos straipsnių ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Arlila, 1999, 
p. 589–594, 609–685; Urbšys, J. Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais. Vilnius: Mintis, 
1988; Musteikis, K. Prisiminimų fragmentai. Vilnius: Mintis, 1989; Audėnas, J. Paskutinis 
posėdis. Vilnius: Mintis, 1990, p. 177–269; Sidzikauskas, V. Lietuvos diplomatijos paraštėje. 
Vilnius: Vaga, 1994, p. 168–194; Kedys, J. P. Terorizuojama ir naikinama Lietuva, 1938–
1991. Klaipėda: Rytas, 1994, p. 49–67; Andriulis, V., et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: 
Justitia, 2002, p. 449–453; Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 
1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės poli-
tikos institutas, 2005, p. 59–162; Mälksoo, L. Illegal Annexation and State Continuity: the 
Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR. Leiden: Martinus Nijhoff Pub-
lishers, 2003, p. 79–203; Мялксоо, Л. Советская аннексия и государственный 
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vien į prof. D. A. Loeberio pateikiamą bibliografiją84). Molotovo–Ribentropo 
paktas ir jo niekinis pobūdis, taip pat sovietų agresija prieš Baltijos valstybes 
laikomi visuotinai žinomais ir nereikalaujančiais papildomo įrodinėjimo fak-
tais tokių autoritetingų tarptautinių teisminių institucijų, kaip Europos 
Žmogaus Teisių Teismas, praktikoje. Pavyzdžiui, 2006 m. kovo 16 d. Teismo 
Didžioji kolegija priėmė galutinį sprendimą Ždanoka prieš Latviją byloje85, 
kuris nepalieka abejonių ir dėl 1940 metų įvykių Lietuvoje vertinimo. Antai 
Teismas konstatavo, kad Baltijos valstybių nepriklausomybės praradimas 
1940 metais buvo Hitlerio Vokietijos ir Stalino Sovietų Sąjungos slaptais 
Molotovo–Ribentropo pakto protokolais įvykdyto Vidurio ir Rytų Europos 
pasidalijimo pasekmė, o šie protokolai buvo „susitarimas, prieštaraujantis vi-
suotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams“. Teismas taip pat paste-
bėjo, kad šio susitarimo pasekmė – Baltijos valstybių aneksija – buvo įvykdyta 
sovietų kariuomenei įsiveržus į Baltijos valstybes, Sovietų Sąjungos komunistų 
partijai (SSKP) vadovaujant ir panaudojant jos vietinius padalinius (marione-
tines komunistų partijas) teisėtai valdžiai pakeisti. Tokia pati Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo pozicija išdėstyta ir 2008 m. vasario 19 d. Teismo kolegi-
jos sprendime Kuolelis, Bartoševičius ir Burokevičius prieš Lietuvą byloje86. 

Taigi 1940 m. birželio 15 d. sovietų karinis įsiveržimas į Lietuvą laikyti-
nas tarptautinės teisės draudžiamu agresyvaus karo aktu, pažeidusiu 1928 me-
tų Paryžiaus sutarties dėl atsisakymo nuo karo kaip nacionalinės politikos 
priemonės (Briando–Kelloggo pakto) I straipsnį, daugelį kitų tarptautinės 
teisės principų bei dvišalių Lietuvos ir Sovietų Sąjungos sutarčių nuostatų87. Iš 
tikrųjų tai buvo agresijos aktas, kurį apibrėžė 1933 m. liepos 5 d. Lietuvos 

                                                                                                           
континуитет: международно-правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940-
1991 гг. и после 1991 г. Tartu: Tartu University Press, 2005, p. 107–232. 

84 Žr.: Loeber, D. A. Molotovo–Ribentropo pakto teisiniai padariniai Baltijos valstybėms: apie 
pareigą „įveikti paveldėtas iš praeities problemas“. Teisė. 2002, 45, p. 101–107; Loeber, D. 
A. Legal Consequences of the Molotov-Ribbentrop Pact for the Baltic States: on the Obli-
gation “to Overcome the Problems Inherited from the Past”. Baltic Yearbook of Internatio-
nal Law. 2001, 1: 153–166. 

85 Ždanoka v. Latvia [GC], no. 58278/00, § 13, 119, ECHR 2006. 
86 Kuolelis, Bartoševičius & Burokevičius v. Lithuania, no. 74357/01, 26764/02, 27434/02, § 

8–10, 102, 103, ECHR 2008. 
87 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai 

teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 83–106; Crimes of the Soviet Totalitarian Regime in Lithu-
ania. Vilnius: Solidarity, 2008, p. 5–7. 
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Respublikos ir SSRS konvencija dėl agresijos apibrėžimo88. Pagal šios sutarties 
II straipsnio 2 punktą agresija buvo laikomas ir „įsibrovimas ginkluotomis jė-
gomis, net ir karo nepaskelbus, į kitos valstybės teritoriją“. Pabrėžtina, kad to-
kia agresijos apibrėžimo nuostata konkretizavo Briando–Kelloggo pakte 
įtvirtintą agresyvaus karo draudimą89. 

1940 m. birželio 15 d. SSRS agresijos akto tąsa buvo visos Lietuvos teri-
torijos karinė okupacija (teritorijos užėmimas ir kontrolė) ir 1940 m. rugpjū-
čio 3 d. įvykdyta šios teritorijos aneksija (Lietuva, kaip sąjunginė sovietų res-
publika, paskelbta SSRS dalimi). Pagal bendrąjį teisės principą ex injuria jus 
non oritur (iš neteisės teisė nekyla), vykdydama agresiją SSRS negalėjo įgyti 
jokių teisių į Lietuvos teritoriją, todėl Lietuvos teritorijos aneksija buvo nie-
kinė ir Lietuva niekada nebuvo teisėta SSRS dalis90. Tokiu būdu, nepaisant 
aneksijos, Lietuva buvo laikoma neteisėtai sovietų okupuota teritorija (tarp-
tautiniu mastu buvo nepripažįstama būtent Lietuvos teritorijos aneksija lai-
kant šią teritoriją okupuota svetimos valstybės). Šią išvadą patvirtina JT 
Tarptautinio Teisingumo Teismo 2004 metų konsultacinė išvada dėl sienos 
statybos okupuotoje Palestinos teritorijoje teisinių pasekmių91, iš kurios ma-
tyti, kad nei okupuotos teritorijos aneksija, nei civilinės okupacinės administ-
racijos įvedimas, nei tariama dalinė užimtos teritorijos autonomija, nei kokie 
nors kiti šią teritoriją užėmusios valstybės teisės ar administraciniai aktai ne-
gali pakeisti šios teritorijos, kaip okupuotos teritorijos, tarptautinio teisinio 
statuso92. Taigi visą 1940–1990 metų laikotarpį galima apibūdinti kaip tęstinę 
sovietinę agresiją prieš Lietuvos Respubliką93 (neteisėtai okupuojant jos terito-

                                                
88 Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys, p. 47–50. 
89 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai 

teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 88–89; Kūris, P. Atsakomybės tarptautinėje teisėje proble-
mos. Vilnius: Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1970, p. 43; Žalimas, D. Sovieti-
nė agresija prieš Lietuvą 1940 metais: nepagrįsti mėginimai ją pateisinti tarptautinės teisės 
požiūriu. Jurisprudencija. 2003, 46(38) p. 17–18; Brownlie, I. International Law and the 
Use of Force by States. Oxford: Clarendon Press, 1963, p. 75–76, 103. 

90 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai 
teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 108–109. 

91 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advi-
sory Opinion, § 75–78, ICJ Reports 2004. 

92 Žalimas, D. Palestinos sienos byla: aktualios tarptautinės teisės raidos problemos Tarptauti-
nio Teisingumo Teismo konsultacinėje išvadoje. Justitia. 2004, 4(52), p. 44. 

93 Žinoma, taip teigiant reikėtų padaryti išlygą, kad SSRS agresiją 1941–1945 metais pertraukė 
nacistinė Vokietija, užpuolusi Sovietų Sąjungą ir okupavusi Lietuvos Respublikos teritoriją. 
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riją ir ją aneksuojant), t. y. kaip SSRS tarptautinių įsipareigojimų nesiimti ag-
resijos tęstinio pobūdžio pažeidimą94. 

Todėl logiška principo ex injuria jus non oritur taikymo pasekmė buvo 
Lietuvos Respublikos tęstinumas95, t. y. Lietuvos valstybė, kaip tarptautinės 
teisės subjektas, neišnyko ir de jure toliau egzistavo, nepaisant visos jos terito-
rijos okupacijos ir beveik visiško valstybės institucijų sunaikinimo. Ji išsaugo-
jo tarptautines teises ir pareigas, bet dėl prarastos savo teritorijos kontrolės ir 
vyriausybės nebuvimo negalėjo įgyvendinti daugelio turimų teisių ir pareigų. 
Lietuvos Respublikos tęstinumą, be kita ko, rodė jos piliečių nesitaikymas su 
okupacija ir kova už nepriklausomybės atkūrimą, nenutrūkusi Lietuvos Res-
publikos diplomatinės tarnybos užsienyje veikla, besitęsiantis tarptautinis 
Lietuvos valstybės pripažinimas96. Lietuvos ir kitų dviejų Baltijos valstybių 
diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų veikla tokį ilgą jų atstovauja-
mų šalių okupacijos laikotarpį yra unikalus reiškinys tarptautinės teisės ir dip-
lomatijos istorijoje; taip pat yra unikalus taip ilgai trukęs tarptautinis šių šalių 
aneksijos nepripažinimas 97. 

Atsižvelgiant į visa tai, darytina išvada, kad visą 1940–1990 metų laiko-
tarpį Lietuvos Respublika ir SSRS buvo skirtingos valstybės ir tarptautinės tei-
sės subjektai; pirmoji valstybė buvo antrosios valstybės agresijos auka. Toks 
Lietuvos Respublikos tarptautinis teisinis statusas lėmė tai, kad jos nepriklau-
somybės atkūrimas ir išsivadavimas iš sovietų okupacijos negalėjo būti laiko-
mas SSRS vidaus reikalu, šiam procesui negalėjo būti taikomi sovietų įstaty-
mai. Todėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas turėjo būti 
grindžiamas tik tarptautinės teisės normomis, iš kurių svarbiausias yra restitu-
                                                                                                           

Tačiau 1944–1945 metais laiminti karą prieš Vokietiją SSRS reokupavo Lietuvos Respubli-
kos teritoriją. Antroji sovietinė Lietuvos okupacija tęsėsi iki pat 1990 m. kovo 11 d., o netei-
sėtas sovietų (Rusijos) kariuomenės buvimas Lietuvoje – iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. 

94 Neteisėta okupacija laikoma ne vieno agresijos akto (neteisėto ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo 
į kitos valstybės teritoriją) pasekme, o tęstiniu tarptautinės teisės pažeidimu. Žr.: Ziemele, I. 
State Continuity, Succession and Responsibility: Reparations to the Baltic States and their 
Peoples? Baltic Yearbook of International Law. 2003, 3: 177. 

95 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai 
teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 159–161. 

96 Ibid., p. 177–199. 
97 Žalimas, D. 1990-ųjų metų kovo 11-osios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 

akto reikšmė tarptautinei teisei. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kū-
ris. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 922–923, 926–928, 
935. 
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tio ad integrum principas, reikalaujantis atkurti teisėtą situaciją; nes pagal 
tarptautinę teisę Lietuvos teritorija SSRS nepriklausė, atkurianti nepriklau-
somybę Lietuva negalėjo būti laikoma išeinančia iš Sovietų Sąjungos respubli-
ka, jai negalėjo būti taikomi sąjunginiai secesijos (atsiskyrimo, išstojimo iš 
SSRS sudėties) procesą reglamentuojantys įstatymai98. „Lietuva negali išstoti 
iš ten, į kur niekada neįstojo“, – tokia populiari Atgimimo laikotarpio tezė 
bene geriausiai apibūdino šias principines nuostatas, įgyvendintas 1990 m. 
kovo 11 d. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo aktais99. 

Taip apibrėžus Lietuvos Respublikos tarptautinį teisinį statusą 1940–
1990 metais, liko klausimas, o kaipgi tada tarptautinės teisės požiūriu api-
brėžti Lietuvos SSR ir koks jos santykis su Lietuvos Respublika. Visuotinai 
žinoma, kad Lietuvos SSR buvo okupuotos Lietuvos Respublikos teritorijoje 
Sovietų Sąjungos sukurtas darinys, nes sovietų pareigūnai kontroliavo ir fak-
tiškai vadovavo sudarant vadinamąją „liaudies vyriausybę“, jos veiklai, įskai-
tant „rinkimų“ į „liaudies seimą“ organizavimą; todėl „liaudies seimas“, pa-
skelbęs apie sovietų valdžios įvedimą Lietuvoje, Lietuvos SSR sukūrimą ir jos 
įstojimą į SSRS taip pat buvo tik Sovietų Sąjungos įrankis, o ne nepriklauso-
mos valstybės parlamentas100. Suprantama, kad taip Lietuvos teritorijoje su-
kurtas darinys pagal principą ex injuria jus non oritur buvo neteisėtas, kaip 
svetimos valstybės agresijos padarinys: viena valstybė negali jėga įgyti kitos 
valstybės teritorijos ir kurti šioje teritorijoje naujų valstybinių darinių101. Tai-
gi Lietuvos SSR buvo Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtas Sovietų Są-
jungos marionetinis darinys102, atitikęs tarptautinės teisės doktrinoje nuro-
domus tokių marionetinių pseudovalstybinių darinių požymius103: tai buvo 

                                                
98 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai 

teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 156–159, 161–162. 
99 Antai 1989 m. balandžio 6 d. susitikime su M. Gorbačiovo pavaduotoju A. Lukjanovu Sąjū-

džiui atstovaujantys išrinkti SSRS liaudies deputatai pareiškė: „Mes jokių sutarčių nepasira-
šėme, į TSRS nestojome, o buvome prijungti.“ O SSRS liaudies deputatų suvažiavimo komi-
sijoje Molotovo–Ribentropo paktui įvertinti baltų atstovai teigė, kad SSRS konstitucijos 
taikymas Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimui joms išstojant iš SSRS negalimas, 
nes jos niekada nebuvo į ten įstojusios. Žr.: Laurinavičius, Č; Sirutavičius, V., p. 251, 336. 

100 Rėmeris, M., p. 38. 
101 Duursma, J. Fragmentation and the International Relations of Micro-States: Self-

determination and Statehood. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 129. 
102 Rėmeris, M., p. 67; Marek, K., p. 396. 
103 Crawford, J. The Criteria for Statehood in International Law. The British Yearbook of In-

ternational Law, 1976-1977. Oxford: Clarendon Press, 1978, p. 132–133. 



� 81

neteisėtai sukurtas darinys, skirtas agresijai (ypač neteisėtai aneksijai) dangs-
tyti; šio darinio nepalaikė teritorijos, kurioje jis veikė, gyventojai; svarbiausio-
se veiklos srityse jis buvo vadovaujamas ir kontroliuojamas iš išorės; šio dari-
nio institucijas sudarė ir joms vadovavo užsienio valstybės pareigūnai. 

Marionetiniai dariniai laikomi valstybės agresorės priklausiniais, jos ins-
titucijomis ir teisinės sistemos dalimi104. Todėl marionetiniai dariniai oku-
puotoje teritorijoje negali įgyti daugiau teisių ir valdžios negu pats okupantas, 
o marionetinių darinių veiksmai laikomi atitinkamą jų veiklos teritoriją oku-
pavusios ir šiuos darinius įsteigusios valstybės (okupanto) veiksmais105. Vadi-
nasi, tarptautinės teisės požiūriu Lietuvos SSR buvo ne Lietuvos valstybės, o 
SSRS dirbtinis kvazivalstybinis darinys; kitaip tariant, Lietuvos SSR nebuvo 
Lietuvos valstybingumo forma, Lietuvos valstybės atžvilgiu Lietuvos SSR bu-
vo kitos valstybės, Sovietų Sąjungos, valstybinio mechanizmo dalis, neteisėtai 
įsteigta ir veikusi Lietuvos valstybės teritorijoje106. Suprantama, jokio teisinio 
ryšio tarp Lietuvos valstybės (Lietuvos Respublikos), kuri toliau de jure egzis-
tavo okupacijos laikotarpiu, ir jos teritorijoje kitos valstybės įsteigto marione-
tinio darinio – Lietuvos SSR – negalėjo būti, t. y. Lietuvos SSR neturėjo jo-
kios kompetencijos spręsti Lietuvos Respublikos reikalų. 

                                                
104 Marek, K., p. 396; Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ko-

vo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 112. 
105 Crawford, J., p. 180; Фельдман, Д. И.; Курдюков, Г. И. Основные тенденции развития 

международной правосубъектности. Казань: изд-во Казанского ун-та, 1974, p. 87. 
106 Kaip rašo prof. Vytautas Sinkevičius, Lietuvos SSR negalima laikyti valstybe, o šis terminas 

atspindi okupuotos Lietuvos Respublikos teritorijos valdymo būdą, kurį galima apibūdinti 
taip: SSRS sukūrė jai pavaldžias ir jos kontroliuojamas administracines įstaigas, suteikė joms 
pavadinimus, turėjusius rodyti šių įstaigų atstovaujamąjį pobūdį (pavyzdžiui, Lietuvos SSR 
Aukščiausioji Taryba), ir per šias įstaigas valdė okupuotą ir aneksuotą Lietuvos valstybės 
teritoriją. Žr.: Sinkevičius, V. Lietuvos Respublikos pilietybė 1918–2001 metais. Vilnius: 
TIC, 2002, p. 122. 
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Sąjūdžio veikla, artinusi Lietuvos Respublikos  
nepriklausomybės atkūrimą 
 
Tačiau praktika visada yra turtingesnė už teoriją, ir Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybės atkūrimas tą puikiausiai parodo107. 1988 m. birželio 3 d. 
įsisteigęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis108 atsidūrė tokiose sąlygose, kurio-
mis nebuvo įmanoma ignoruoti marionetinės Lietuvos SSR institucijų ir re-
miantis tarptautine teise nedelsiant kelti Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo reikalavimo. Visa Lietuvos Respublikos teritorija buvo okupuota, 
vienintelės jos išlikusios institucijos (kelios diplomatinės atstovybės ir konsu-
linės įstaigos) veikė užsienyje ir neturėjo nei ryšių, nei galimybių organizuoti 
okupuotoje Lietuvoje kovos dėl nepriklausomybės atkūrimo. Tuo tarpu Lie-
tuvoje veikė tik marionetinės Lietuvos SSR institucijos, visiškai kontroliuo-
jamos Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) per jos vietinę Lietuvos 
partinę organizaciją (LKP). Kurti alternatyvių Lietuvos SSR valdžios institu-
cijų, kurios būtų tebeegzistavusios Lietuvos Respublikos institucijomis, nebu-
vo įmanoma. Todėl Sąjūdis pasirinko kitokią veiklos taktiką: kuo plačiau 
naudoti ir plėtoti iš Maskvos atėjusios pertvarkos („perestroikos“), viešumo ir 
demokratizacijos politikos suteikiamas galimybes, jas pasitelkus stiprinti „ta-
rybinį“ Lietuvos valstybingumą – politinę Lietuvos SSR autonomiją, kelti is-
torinės tiesos apie Lietuvos inkorporavimą į SSRS išsiaiškinimo klausimą, 
taip nuosekliai tapti stipriausia politine jėga, rengiančia Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimą, telkiančia šiuo tikslu žmones109 ir naudojančia 
tam esantį Lietuvos SSR aparatą. 

Ilgainiui per masines akcijas ir kampanijas Sąjūdis plėtė savo politinę įta-
ką, į jo įtakos lauką pakliuvo ir LKP vadovaujamos marionetinės valdžios ins-
titucijos, kurios nebegalėjo ignoruoti Sąjūdžio išreiškiamų tautos reikalavimų, 
                                                
107 Kūris, P. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė. Teisės problemos. 

1998, 1, p. 14. 
108 Šiame straipsnyje paprastai vartojamas įprastas sutrumpintas Sąjūdžio pavadinimas, turint 

omenyje tai, kad žodis „persitvarkymo“ Sąjūdžio pavadinime buvo sąlyginis ir nulemtas po-
litinės jo veiklos pradžios laikotarpio konjunktūros. Jis neatspindėjo tikrojo Sąjūdžio tikslo 
ne pertvarkyti sovietinę sistemą, o išsivaduoti iš sovietinės okupacijos, atkuriant Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę. Todėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) pavadinimas 
vartojamas tik rašant apie atitinkamą jo veiklos pradžios laikotarpį ir šio laikotarpio doku-
mentus, atspindėjusius pradinį siekį stiprinti „tarybinį“ Lietuvos valstybingumą. 

109 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 89–90. 
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nuo „tarybinio“ valstybingumo stiprinimo evoliucionuojančių Lietuvos vals-
tybės nepriklausomybės atkūrimo link. Tokiu būdu Sąjūdis savo tikslų siekė 
parlamentiniu keliu išnaudodamas Lietuvos SSR institucijas110, taip pat net 
Lietuvą okupavusios SSRS institucijas111. Sąjūdžio veikiamos marionetinės 
prigimties Lietuvos TSR institucijos savo priimamais dokumentais stiprino 
„tarybinį“ Lietuvos valstybingumą ir politinę autonomiją, taip kurdamos pa-
lankias sąlygas laisviems rinkimams ir artindamos Lietuvos valstybės nepri-
klausomybės atkūrimą112. Galiausiai 1990 m. vasario 24 d. laimėjęs rinkimus į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, Sąjūdis perėmė marionetinės prigimties 
institucijų kontrolę ir transformavo jas į nepriklausomos Lietuvos valstybės 
aparatą. Tai, kad valstybės nepriklausomybei atkurti panaudotos marioneti-
nės prigimties institucijos, buvo iki tol analogų tarptautinės teisės istorijoje 
neturėjęs atvejis113. 

Sąjūdžio veiklą, iki 1990 m. vasario 24 d. rinkimų artinusią Lietuvos Res-
publikos nepriklausomybės atkūrimą, galima suskaidyti į kelis etapus. Pirma-
sis būtų etapas nuo Sąjūdžio veiklos pradžios iki 1989 m. vasario 16 d. Sąjū-
džio Seimo deklaracijos. Jis žymi Sąjūdžio pastangas plėsti savo politinę įtaką, 
keliant „tarybinio“ Lietuvos valstybingumo stiprinimo idėją. Tuo tarpu 1989 
m. vasario 16 d. Sąjūdžio Seimo deklaracija sąlygiškai žymi Sąjūdžio posūkį 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo link ir kartu antrojo etapo 
pradžią. Antrasis etapas buvo susijęs su atviru valstybės nepriklausomybės at-
kūrimo siekio deklaravimu ir jo įtvirtinimu Sąjūdžio bei Lietuvos TSR AT 
dokumentuose, taip pat Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų eg-
zistavimo fakto pripažinimu ir šių protokolų politiniu bei teisiniu įvertinimu. 
Šio etapo pabaiga sąlygiškai galima laikyti 1989 m. gruodžio 24 d., kai Molo-
tovo–Ribentropo pakto slaptuosius protokolus niekiniais pripažino SSRS 
                                                
110 Lietuvos TSR Aukščiausiojoje Taryboje buvo Sąjūdį remiančių deputatų, Sąjūdžio atstovai į 

ją taip pat pateko per 1988–1989 metais vykusius papildomus rinkimus atskirose apygar-
dose, be to, Lietuvos TSR AT posėdžiuose dalyvavo SSRS liaudies deputatų mandatus tu-
rintys Sąjūdžio atstovai. Nors Sąjūdžio remiami ir jam atstovaujantys deputatai nesudarė 
AT daugumos, jie buvo aktyviausi, labiausiai pastebimi ir įtakingiausi visuomenės veikėjai. 
Todėl dauguma AT deputatų dažnai būdavo „priversti“ paremti Sąjūdžio iniciatyvas. 

111 1989 m. kovo 26 d. Sąjūdis laimėjo Lietuvoje vykusius SSRS liaudies deputatų rinkimus ir į 
Liaudies deputatų suvažiavimą nuo Sąjūdžio pateko 36 iš 42 Lietuvoje rinktų deputatų. Vė-
liau būtent Liaudies deputatų suvažiavimas SSRS vardu pripažino niekiniais slaptuosius 
Molotovo–Ribentropo pakto protokolus. 

112 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S., p. 286–287; Andriulis, V., et al., p. 495–497. 
113 Žalimas, D. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris, p. 931. 
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liaudies deputatų suvažiavimas. Kartu su 1990 metų pradžia jau prasidėjo 
rengimosi lemtingiems 1990 m. vasario 24 d. rinkimams į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą etapas. 

 
 
Sąjūdžio pastangos stiprinti „tarybinį“ Lietuvos  
valstybingumą 
 
„Tarybinio“ valstybingumo stiprinimo laikotarpiu Sąjūdis savo doku-

mentuose netgi vengė vartoti terminą „nepriklausomybė“, jis prasiverždavo 
nebent pavienių sąjūdininkų kalbose. Tuo metu jo vietoje buvo vartojamas 
terminas „suverenitetas“, kuris tarsi turėjo reikšti kai ką kita nei įprastinė jo 
prasmė114, numatyti didesnę Lietuvos SSR autonomiją ir valstybingumą įei-
nant į SSRS sudėtį. Tokio „suvereniteto“ siekis pamažu persikėlė ir į Lietuvos 
TSR AT priimamus aktus, iš tikrųjų leido Lietuvos TSR savarankiškėti ir su-
darė sąlygas per jos institucijas išreikšti Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo siekį. 

 
 
Sąjūdžio dokumentai, deklaravę Lietuvos TSR  
suvereniteto siekį 
 
Idėjos stiprinti Lietuvos TSR savarankiškumą ištakas galima įžvelgti pa-

čioje Sąjūdžio pradžioje, kai buvo įvardyta garantijų nuo SSRS centrinių ži-
nybų savivalės problema. 1988 m. birželio 13 d. Respublikinio agroskaičiavi-
mo centro salėje įvykusiame LPS iniciatyvinės grupės susitikime su visuome-

                                                
114 Ir suverenitetas, ir nepriklausomybė iš tikrųjų numato valstybės, kaip atskiro ir nepriklau-

somo nuo kitų tarptautinės teisės subjekto, buvimą. Nors nepriklausomybė ir suverenitetas 
dažnai suprantami kaip sinonimai ir šios dvi sąvokos yra glaudžiai susijusios, teoriškai jas ga-
lima atskirti taip: nepriklausomybė yra galėjimas nepriklausomai spręsti valstybės vidaus ir 
užsienio reikalus, o suverenitetas yra valstybės valdžios viršenybė jos teritorijoje ir nepri-
klausomumas užsienio santykiuose. Tokiu būdu suverenitetas yra neatskiriamas nuo vals-
tybės nepriklausomybės, yra nepriklausomybės pasekmė, ir kiekviena nepriklausomybę pa-
siekusi valstybė yra suvereni. Žr.: Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, 
p. 190; Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas: pagrindiniai klausi-
mai pagal tarptautinę teisę. Vilnius: Rosma, 1997, p. 20–27. 
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ne Sąjūdžio teisinės komisijos vardu kalbėjęs žurnalistas V. Tomkus iškėlė 
problemą, kad pagal SSRS Konstituciją respublikiniai įstatymai jokiais atve-
jais negali prieštarauti sąjunginiams, o prof. V. Landsbergis papildė, kad Lie-
tuva visiškai nėra apsaugota nuo sąjunginės valdininkijos115. Pirmajame Sąjū-
džio mitinge 1988 m. birželio 24 d. jau viešai nuskambėjo „tarybinio“ valsty-
bingumo stiprinimo siekį išreiškę reikalavimai SSKP XIX konferencijos dele-
gatams: paskelbti sąjunginių respublikų ekonominį, kultūrinį ir politinį suve-
renitetą sąjungos lenininės sampratos pagrindu, priskirti respublikoms jų 
gamtinius išteklius, įvesti Lietuvos TSR pilietybę, lietuvių kalbą paskelbti 
valstybine, užtikrinti liaudies savivaldą ir tiesioginius respublikos kontaktus 
su užsienio valstybėmis116. Taigi jau iš pradžių buvo iškelti reikalavimai su-
teikti Lietuvos TSR tam tikrą suverenumo laipsnį ir svarbiausius valstybin-
gumo atributus. Tiesa, šie reikalavimai pradiniame Sąjūdžio veiklos etape bu-
vo apvilkti tokiais sovietiniais štampais, kaip „lenininės federacijos principai“ 
ir „tarybų visavaldiškumas“, nes LPS deklaravo esąs SSKP politikos, M. Gor-
bačiovo ir pertvarkos kurso rėmėjas117. 

1988 m. spalio 22–23 d. LPS Steigiamojo suvažiavimo patvirtinta Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio bendroji programa118 įtvirtino panašias nuostatas, 
susijusias su Lietuvos TSR suverenumu. Ji skelbė, kad „pagrindinis Sąjūdžio 
tikslas – viešumas, demokratija, Lietuvos TSR valstybinis, ekonominis, kultū-
rinis suverenitetas, teisinė socialistinė valstybė, kurioje liaudies valia realiai at-
stovaujama visais įstatymų leidimo ir jų vykdymo bei teisminės valdžios lyg-
menimis“. Taip pat buvo pabrėžta, kad „Lietuvos TSR turi galioti tik jos įsta-
tymai, grindžiami nauja Respublikos konstitucija, įtvirtinančia Lietuvos TSR 
liaudies suverenitetą“. 

Svarbesnis nagrinėjamam klausimui buvo kitas LPS Steigiamojo suvažia-
vimo priimtas dokumentas – speciali Rezoliucija dėl Lietuvos TSR suvere-
niteto sampratos119, savo ruožtu detalizavęs Bendrosios programos nuostatą 
dėl Lietuvos TSR valstybinio suvereniteto. Rezoliucijoje Lietuvos TSR suve-
renitetas apibrėžtas iš esmės analogiškai valstybės nepriklausomybės sampra-
tai, kaip „teisė savarankiškai pasirinkti veikimo būdą tarptautiniuose santy-
                                                
115 Sąjūdžio žinios. 1988, 1. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 6. 
116 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 99. 
117 Ibid., p. 170; Sąjūdžio žinios. 1988, 3. Sąjūdžio žinios, 1988–1989, p. 13. 
118 Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 

1998, p. 312–326. 
119 Ibid., p. 327–328. 
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kiuose, savo visuomeninę bei politinę sistemą, spręsti kitus valstybės vidaus 
gyvenimo klausimus“, taip pat teisė savarankiškai valdyti, tvarkyti ir naudoti 
visą jos teritorijoje esančią nuosavybę, valdyti visas ūkio šakas. Apibendrinant 
anksčiau išreikštus siekius buvo įtvirtinti tokie Lietuvos TSR valstybingumo 
atributai, kaip Lietuvos TSR pilietybė ir valstybinė lietuvių kalba, Lietuvos 
TSR įstatymų viršenybė, taip pat kiti svarbūs valstybingumo atributai, kurių 
LPS anksčiau nebuvo aiškiau deklaravusi (nuosava pinigų sistema ir jų emisi-
ja, viešosios tvarkos palaikymo ir valstybės saugumo, užsienio ryšių bei karinės 
tarnybos organizavimo valdymas, atstovavimas tarptautinėse organizacijose, 
imigracijos reguliavimas). Vis dėlto visa tai buvo suprantama kaip Lietuvos 
TSR Konstitucijos garantuoto nacionalinio ir valstybinio suvereniteto įgy-
vendinimas įeinant į SSRS sudėtį, todėl anaiptol dar nenumatė siekio sukurti 
nepriklausomą valstybę. Juo labiau kad buvo numatyta Lietuvos TSR santy-
kius su kitomis sąjunginėmis respublikomis grįsti „lenininiais federalizmo, 
politiniais ir teisiniais tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principais“. Tik 
nuoroda į tautų apsisprendimo principą ir visuotinai pripažintas tarptautinės 
teisės normas, kaip vieną iš santykių su kitomis respublikomis pagrindų, taip 
pat teisę respublikos piliečių apsisprendimu išstoti iš SSRS numatė galimybę 
ateityje tapti nepriklausoma valstybe. Tačiau tai dar nebuvo Lietuvos Respub-
likos tęstinumo deklaravimas ir siekis atkurti jos nepriklausomybę, nes nuro-
dyta būtent teisė „išstoti iš TSRS“, kuri turėjo būti įgyvendinta „Konstituci-
jos nustatytomis formomis“ (matyt, turėtos omenyje ir Lietuvos TSR, ir 
SSRS konstitucijos). 

Nepriklausomos valstybės idėja, tiesa, vis dar grindžiama „išstojimo iš 
TSRS“ galimybe, Sąjūdžio veikloje sustiprėjo 1988 metų pabaigoje po to, kai 
lapkričio 18 d. Lietuvos TSR AT sesija atsisakė svarstyti ir priimti Sąjūdžio 
remtą naujos Lietuvos TSR Konstitucijos projektą, kuris buvo „tarybinio“ 
valstybingumo koncepcijos produktas ir įgyvendino Sąjūdžio programinius 
siekius suteikti Lietuvos TSR daugelį suverenumo atributų, taip pat siūlymus 
Estijos TSR AT pavyzdžiu priimti bent suverenumo įstatymą ir dalines Lie-
tuvos TSR Konstitucijos pataisas dėl respublikos išskirtinės nuosavybės teisės 
į jos teritorijoje esantį turtą, respublikos pilietybės bei jos įstatymų viršenybės. 
Reaguodama į tai, Sąjūdžio Seimo taryba 1988 m. lapkričio 20 d. priėmė Mo-
ralinės nepriklausomybės pareiškimą120. Nors jokios didesnės politinės ir teisi-
nės reikšmės šis pareiškimas neturėjo, jis jau išreiškė nebe „tarybinio“ valsty-

                                                
120 Sąjūdžio žinios. 1988, Nr. 52. Sąjūdžio žinios, 1988–1989, p. 208. 
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bingumo, o visiškos nepriklausomybės idėją. Pareiškimu Sąjūdis paskelbė 
„moralinę Lietuvos nepriklausomybę“, kuri reiškė, kad „jokia politinė situaci-
ja negali suvaržyti Lietuvos laisvos valios kaip aukščiausios jos teisės“, kad „tik 
Lietuva gali priimti ir vykdyti savo įstatymus“, kad „Lietuvoje bus gerbiami 
tik tie įstatymai, kurie nevaržo Lietuvos nepriklausomybės“. Netrukus 1988 
m. gruodžio 4 d. Rezoliucijoje apie Sąjūdžio veiklą121 LPS Seimas iš esmės atvi-
rai pareiškė, kad Lietuva neįeis į SSRS, jei ši netaps lygiateisių suverenių res-
publikų susivienijimu. Rezoliucijoje buvo pakartotos programinės Sąjūdžio 
nuostatos, kad Lietuvos TSR, kaip suvereni valstybė, turi sutartimis grįsti sa-
vo santykius su SSRS ir kitomis suvereniomis „tarybinėmis“ respublikomis, 
kad Lietuvos TSR įstatymai turi turėti viršenybę prieš sąjunginius įstatymus 
ir kad Lietuvos TSR turi turėti išskirtinę nuosavybės teisę į jos teritorijoje 
esantį turtą. Be to, buvo pareikšta, kad mišriai Lietuvos TSR ir SSRS kompe-
tencijai galėtų priklausyti tik respublikų perduoti bendrieji gynybos, užsienio 
politikos ir sąjunginio biudžeto klausimai, o Lietuvos TSR turėtų susigrąžinti 
mišriai kompetencijai perduotas funkcijas, jei sąjunginių institucijų veikla 
prieštarautų jos interesams. Šiame kontekste Sąjūdis taip pat pasisakė už Lie-
tuvos TSR apsisprendimo teisę, įgyvendinamą respublikos piliečių balsavimu 
per referendumą. 

Rezoliucijoje apie Sąjūdžio veiklą ir kituose to laikotarpio Sąjūdžio do-
kumentuose pradėta kalbėti apie tai, kad atskleidus tiesą apie Molotovo–
Ribentropo paktą, taip pat būtina įvertinti ir šalinti jo padarinius Lietuvai. 
Tai jau reiškė būtinybę įvertinti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių įjungimą į 
SSRS, kartu pradėta nusisukti nuo „tarybinio“ valstybingumo koncepcijos ir 
artėti prie Lietuvos Respublikos tęstinumo koncepcijos, kuri Sąjūdžio doku-
mentuose įsitvirtino 1989 metais. 

 
 
Lietuvos TSR Konstitucijos pataisos dėl jos  
suvereniteto atributų 
 
Nenorėdama likti visuomeninių procesų nuošalėje, LKP kontroliuojama 

Lietuvos TSR AT turėjo atsižvelgti į Sąjūdžio reiškiamas visuomenės nuotai-
kas stiprinti Lietuvos TSR politinę autonomiją. Svarbiausi šios srities Lietu-

                                                
121 Sąjūdžio žinios. 1988, Nr. 57. Sąjūdžio žinios, 1988–1989, p. 228–229. 
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vos TSR AT dokumentai buvo atitinkamos Lietuvos TSR Konstitucijos pa-
taisos, kurios nuosekliai įgyvendino programines Sąjūdžio nuostatas dėl suve-
reniteto atributų suteikimo Lietuvos TSR. 

Lengviau buvo priimtos tos Lietuvos TSR Konstitucijos pataisos, kurios 
nekėlė didesnės įtampos santykiuose su SSRS institucijomis ir SSKP vadovy-
be. 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR AT papildė Lietuvos TSR Konsti-
tuciją 771 straipsniu122, kuri paskelbė lietuvių kalbą valstybine Lietuvos TSR 
kalba. Tačiau ši nuostata didesnės praktinės reikšmės neturėjo123, nes taip pat 
buvo pripažintas rusų kalbos, kaip SSRS tautų tarpusavio bendravimo prie-
monės, išskirtinumas. Tą pačią dieną buvo pakeisti Lietuvos TSR Konstituci-
jos 168 ir 169 straipsniai124, tautinę vėliavą paskelbiant valstybine Lietuvos 
TSR vėliava, o V. Kudirkos „Tautišką giesmę“ – valstybiniu Lietuvos TSR 
himnu. 

Tuo tarpu kitos Lietuvos TSR Konstitucijos pataisos, kurios Maskvai 
buvo skausmingesnės, skynėsi kelią gerokai sunkiau. 1988 m. lapkričio 18 d. 
nebuvo priimtos Lietuvos TSR Konstitucijos 11, 37 ir 70 straipsnių pataisos, 
turėjusios įtvirtinti Lietuvos TSR išskirtinę nuosavybės teisę, Lietuvos TSR 
pilietybę ir Lietuvos TSR įstatymų viršenybę. Tokias pataisas Lietuvos TSR 
AT priėmė tik 1989 m. gegužės 18 d.125, kai visuomenėje jau buvo įsitvirtinusi 
Lietuvos Respublikos tęstinumo ir jos nepriklausomybės atkūrimo idėja. 11 
straipsnio pataisa nustatė išskirtinę Lietuvos TSR nuosavybės teisę į žemę, jos 
gelmes, vandenis ir gamtos išteklius, Lietuvos TSR jurisdikciją gamybos 
priemonėms, fizinių ir juridinių asmenų turtui jos teritorijoje, taip pat suve-
renioms valstybėms būdingas išskirtines Lietuvos TSR teises į jos oro erdvę, 
kontinentinį šelfą ir ekonominę zoną Baltijos jūroje. 31 straipsnio pakeitimu 
įtvirtintas Lietuvos TSR pilietybės institutas, kuris neturėjo formalių sąsajų 
su SSRS pilietybe, o pavedė Lietuvos TSR ginti ir globoti savo piliečius. 70 
straipsnyje nustatyta Lietuvos TSR įstatymų viršenybė Lietuvos TSR teritori-
joje: Lietuvos TSR turėjo galioti tik jos įstatymai, o SSRS įstatymai galėjo ga-
lioti tik juos patvirtinus Lietuvos TSR AT ir įregistravus, be to, Lietuvos TSR 
AT galėjo apriboti ir sustabdyti sąjunginių įstatymų galiojimą. 

                                                
122 Valančius, K. L. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: UAB Ekonomikos mokymo cent-

ras, 2001, p. 100. 
123 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 104. 
124 Valančius, K. L., p. 101. 
125 Ibid., p. 103. 
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Naujos Lietuvos TSR Konstitucijos projektas 
 
Sąjūdžio deklaruotas Lietuvos TSR suvereniteto siekis ir atitinkamos 

programinės nuostatos turėjo didelę įtaką naujos Lietuvos TSR Konstitucijos 
projektui126, kuris buvo parengtas dar 1988 metų rugsėjį, o oficialiai visuome-
nei svarstyti pateiktas 1989 m. vasario 28 d. Projekto 1 straipsnyje buvo skel-
biama, kad Lietuvos TSR yra „suvereni socialistinė teisinė valstybė“, išreiš-
kianti Lietuvos liaudies valią. Jos santykiai su SSRS ir kitomis sąjunginėmis 
respublikomis turėjo būti grindžiami sutartimi dėl SSRS (71 straipsnis). Pro-
jekte taip pat buvo nuostatos dėl išskirtinės Lietuvos TSR nuosavybės teisės 
jos teritorijoje esančiam turtui (11 straipsnis), Lietuvos TSR teisės referen-
dumu spręsti išstojimo iš SSRS klausimą (71 straipsnis), Lietuvos TSR įsta-
tymų viršenybės (73 straipsnis). Nors 32 straipsniu siekta įtvirtinti Lietuvos 
TSR pilietybės institutą, jame taip pat pripažinta bendra sąjunginė pilietybė 
Lietuvos TSR piliečiams. Be to, 29 straipsnyje pripažinta SSRS Konstitucijos 
viršenybė užsienio politikoje ir numatytas tik dalinis Lietuvos TSR dalyvavi-
mas užsienio politikoje, SSRS sprendžiant karo bei taikos klausimus. Nauja 
buvo nuostata, deklaruojanti galimybę kurti Lietuvos TSR nacionalines kari-
nes formuotes, kurios būtų pavaldžios SSRS ginkluotųjų pajėgų ir Lietuvos 
TSR vadovybei (30 straipsnis). 

Tačiau apskritai Lietuvos TSR Konstitucijos projektas buvo pilnas so-
vietinių štampų, numatė kurti Lietuvos socialistinę teisinę valstybę SSRS su-
dėtyje (preambulė ir 71 straipsnis); nebuvo išbrauktas ir garsusis 6 straipsnis 
apie SSKP, kaip „politinio visuomenės avangardo“, vadovaujantį vaidmenį. 
Tad nenuostabu, kad 1989 metais jis jau atrodė gerokai pavėlavęs. Dalis prin-
cipinių jo nuostatų, jas patobulinus, buvo įtrauktos į galiojusią Lietuvos TSR 
Konstituciją 1989 m. gegužės 18 d. (pavyzdžiui, nuostatose dėl Lietuvos TSR 
pilietybės jau nebuvo bendros sąjunginės pilietybės pripažinimo), kitos jau 
buvo nebeaktualios. Buvo greitai suvokta, kad sparčiai besiplėtojant įvykiams 
ir keičiantis faktinės Lietuvos priklausomybės nuo SSRS laipsniui, priimti 
naują Lietuvos TSR Konstituciją būtų netikslinga, nes netrukus ją vėl ir vėl 
reikėtų keisti127. Tai, kas Sąjūdžiui atrodė priimtina 1988 m. lapkritį, buvo 
kritikuojama 1989 m. pavasarį, ir jau imta abejoti naujos Lietuvos TSR Kons-
titucijos tikslingumu, nes turėtų būti atkuriamas 1938 metų Lietuvos Res-

                                                
126 Valančius, K. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 201–239. 
127 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 264. 
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publikos Konstitucijos veikimas128. 1989 m. balandžio 1 d. LPS Seimo IV se-
sijoje buvo priimtas kreipimasis į Lietuvos žmones dėl pateikto svarstyti Lie-
tuvos TSR Konstitucijos projekto129. Nors jame buvo daug pasiūlymų dėl 
projekto teksto tobulinimo, viena esminė pastaba iš esmės „palaidojo“ projek-
tą: buvo konstatuota, kad pagal tarptautinę teisę suverenitetas yra aukščiau-
sioji valdžia ir yra nedalomas, todėl „negali būti suverenios valstybės kitos 
valstybės sudėtyje“. Atsižvelgiant į tai, padaryta išvada, kad projektas neįkūni-
ja suverenios valstybės konstitucijos, o tėra laikinas esamos konstitucijos va-
riantas. 

Taigi naujos Lietuvos TSR Konstitucijos projektas greitai buvo pamirš-
tas ir užleido vietą Lietuvos Respublikos tęstinumo koncepcijai bei jos nepri-
klausomybės atkūrimo kelių paieškoms. Vis dėlto iš esmės pakeitus ir išbrau-
kus sąsajas su SSRS, jis vėliau pravertė rengiant Lietuvos Respublikos Laiki-
nojo Pagrindinio Įstatymo projektą130. 

 
 
Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo  
siekio įtvirtinimas 
 
1989 metų pradžioje susiklostė sąlygos atvirai kelti jau nebe Lietuvos 

TSR suvereniteto, o Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo siekį. 
Gerą progą aktyviau iškelti šį siekį suteikė SSRS liaudies deputatų rinkimai131. 
Sąjūdžiui triuškinamai laimėjus SSRS liaudies deputatų rinkimus, jis negrįž-
tamai perėmė politinę iniciatyvą Lietuvoje. Lietuvos TSR AT iš esmės jau tik 
atkartojo Sąjūdžio deklaruotas nuostatas dėl Lietuvos nepriklausomybės at-

                                                
128 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 241. 
129 Sąjūdžio žinios. 1989, 79. Sąjūdžio žinios, 1988–1989, p. 322. 
130 Žilys, J. Laisvė ir Konstitucija. 1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių ty-

rimų kontekste. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, p. 100–106; Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmosios sesijos trečiojo posėdžio 1990 m. kovo 11 
d. stenograma. Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paieškos bazė internete [interakty-
vus] [žiūrėta 2009-05-01]. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
251084&p_ query=&p_tr2=>. 

131 Sąjūdžio rinkiminės programos projekte pabrėžti reikalavimai SSRS gerbti 1920 metų Tai-
kos sutartį su Lietuva ir pasmerkti Molotovo–Ribentropo paktą, taip pat Lietuvos teisė at-
kurti nepriklausomybę bei sutartimis grįsti santykius su SSRS. Laurinavičius, Č.; Sirutavi-
čius, V., p. 219; Sąjūdžio žinios. 1989, 73. Sąjūdžio žinios, 1988–1989, p. 295. 
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kūrimo. Svarbiausias Sąjūdžio uždavinys tuo metu buvo Molotovo–
Ribentropo pakto teisinis įvertinimas, iš kurio logiškai kiltų šio pakto pasek-
mių likvidavimo klausimas, vedantis į Lietuvos Respublikos nepriklausomy-
bės atkūrimą. 

 

 
Sąjūdžio dokumentai, įtvirtinę nepriklausomybės  
atkūrimo siekį 
 
Pirmasis reikšmingas Sąjūdžio dokumentas, kuris jau aiškiai atmetė „ta-

rybinio“ valstybingumo koncepciją ir konstatavo Lietuvos Respublikos tęsti-
numą bei išreiškė siekį atkurti jos nepriklausomybę, buvo 1989 m. vasario 
16 d. LPS Seimo deklaracija132, priimta iškilmingai minint Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dieną. Tokia proga pati savaime numatė valstybės nepriklauso-
mybės atkūrimo idėją, o pačią nepriklausomybę – kaip ypatingą neatimamą 
vertybę, todėl sudarė sąlygas radikalizuoti Sąjūdžio politinę programą, atsisa-
kant politinio delsimo taktikos133. 

1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijoje buvo konstatuoti reikš-
mingiausi Lietuvos Respublikos tęstinumui faktai: 1918 m. vasario 16 d. Ne-
priklausomybės aktu išreikštas Tautos siekis turėti nepriklausomą demokra-
tinę valstybę, šios valstybės – Lietuvos Respublikos – tarptautinis pripažini-
mas ir narystė Tautų Sąjungoje, neteisėta jos aneksija vykdant Molotovo–
Ribentropo paktą, tebegaliojantis tarptautinis teisinis Lietuvos nepriklauso-
mybės pripažinimas134. Pabrėžta, kad Tauta niekada nesusitaikė su valstybės 
suvereniteto praradimu ir Sąjūdis reiškia jos ryžtą taikiu būdu atkurti savo 
teises gyventi nepriklausomai. Pažymėtina, kad svarbiausios LPS Seimo dek-
laracijos nuostatos, nežymiai pakeitus, buvo įtrauktos į Deklaraciją „Dėl Lie-
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“135 – pirmąjį iš pen-
                                                
132 Lietuvos kelias. Vilnius: Viltis, 1989, p. 49. 
133 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 222–228; Bauža, Č. Valstybingumo atkūrimo vizija 

Sąjūdžio dokumentuose. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietu-
vos istorijos institutas, 1998, p. 276–277; Sąjūdžio žinios. 1989, 68–69. Sąjūdžio žinios, 
1988–1989, p. 275–282. 

134 Deklaracija skelbė: „nors Vokietija ir TSRS 1939–1940 m. ultimatyvia prievarta ir tarpusa-
vio susitarimu aneksavo Lietuvos valstybę, juridinis tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimas tebegalioja“. 

135 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-220. 1989 m. 
vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijos pirmosios ir antrosios pastraipų nuostatos, apžvelgu-
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kių 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 
teisinių aktų (Deklaracija identifikavo 1990 m. vasario 24 d. išrinktą Aukš-
čiausiąją Tarybą kaip Lietuvos valstybės instituciją ir konstatavo jos įgalioji-
mus atkurti šios valstybės nepriklausomybę136). Tuo tarpu 1989 m. vasario 16 
d. LPS Seimo deklaracijos nuostata apie tebegaliojantį tarptautinį teisinį Lie-
tuvos valstybės pripažinimą liudijo šios valstybės tęstinumą137. 

Svarbiausiu programiniu 1989 metų Sąjūdžio dokumentu, išplėtojusiu 
1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijos nuostatas, buvo 1989 m. birže-
lio 18 d. Sąjūdžio Seimo pareiškimas dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
raidos138. Pareiškime buvo konstatuota pasikeitusi politinė situacija, kurioje 
visuomenė neremia tezių apie Lietuvos suverenitetą įeinant į SSRS sudėtį, o 
siekia taikiai atkurti valstybinį suverenitetą „neapsiribojant daliniais pasieki-
mais“. Todėl remiantis 1989 m. vasario 16 d. Deklaracija patvirtinta, kad pa-
kito Sąjūdžio programinio tikslo siekti Lietuvos suvereniteto turinys: jis yra 
nebe Lietuvos TSR suverenitetas, o Lietuvos valstybės – Lietuvos Respubli-
kos – atkūrimas panaikinant neteisėtos 1940 metų okupacijos ir aneksijos 
padarinius. Sąjūdis toliau konstatavo, kad Lietuvos valstybės atkūrimo proce-
sas yra beprasidedantis, ir numatė kelias jam būtinas priemones: paskelbti 
1940 metų „liaudies seimo“ rinkimus neteisėtais, o jo nutarimus – negalio-
jančiais, parengti įstatymą dėl laikino SSRS kariuomenės buvimo Lietuvoje 
sąlygų ir pradėti derybas su SSRS dėl šios kariuomenės išvedimo, konsoliduoti 
politines šalies jėgas atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybei. Šios ir kitos 
1989 m. birželio 18 d. pareiškimo nuostatos vėliau tapo Sąjūdžio programos 
1990 m. vasario 24 d. rinkimuose139 tezėmis. Jos taip pat atsispindėjo 1990 m. 

                                                                                                           
sios svarbiausius šiuolaikinės Lietuvos valstybės susikūrimo ir raidos istorinius faktus bei 
konstatavusios nepertraukiamą Tautos priešinimąsi okupacijai ir ryžtą atkurti savo teises, 
atsispindėjo 1990 m. kovo 11 d. Deklaracijos „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų įgaliojimų“ pirmosiose keturiose pastraipose. 

136 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptauti-
niai teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 202–203. 

137 Panašiai 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lie-
tuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ (Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-222) antrojoje dalyje (pastraipoje) konstatuotas niekada 
nenutrūkęs Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto ir 1920 m. ge-
gužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucijos dėl atstatytos demokratinės Lietuvos valstybės 
galiojimas. 

138 Lietuvos kelias, p. 55–56; Sąjūdžio žinios. 1989, 86. Sąjūdžio žinios, 1988–1989, p. 351. 
139 Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas, p. 333–349. 
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kovo 11 d. Deklaracijos „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputa-
tų įgaliojimų“ trečiojoje ir ketvirtojoje pastraipose, kurios bylojo apie neper-
traukiamą Tautos pasipriešinimą okupacijai ir susiklosčiusias palankias aplin-
kybes atsirasti nepriklausomybės atkūrimo sąjūdžiui, taip pat Akto „Dėl Lie-
tuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ antrojoje dalyje, konstatavusioje 
Lietuvos valstybės tęstinumą. 

Įkvėptas Baltijos kelio akcijos sėkmės ir siekdamas „išgryninti“ savo tiks-
lą, be to, atsiriboti nuo tuo metu paplitusių įvairių klaidinančių suvereniteto 
sąvokų, ypač LKP atstovų propaguotų dalinio suvereniteto ir „nepriklauso-
mybės“ įeinant į SSRS sudėtį koncepcijų, Sąjūdžio Seimas 1989 m. rugpjūčio 
26 d. priėmė Pareiškimą dėl Nepriklausomybės sąvokos vartojimo140. Jame to-
kios suvereniteto koncepcijos paskelbtos nesuderinamomis su logika, o Sąjū-
džio siekiama nepriklausomybė apibrėžta kaip „valstybės tautos ir visų krašto 
gyventojų apsisprendimas ir buvimas savo valstybėje, be jokios išorinės prie-
vartos pasirenkant visuomeninę santvarką ir kuriant savas institucijas“. Taip 
pat pabrėžta, kad tik nepriklausoma valstybė, kaip tarptautinės teisės subjek-
tas, savo piliečių laisvu apsisprendimu gali jungtis į valstybių bendrijas. Tokia 
nepriklausomybės samprata atitiko tarptautinėje teisėje įprastą valstybės ne-
priklausomybės sąvoką ir iš esmės skyrėsi nuo LPS Steigiamojo suvažiavimo 
rezoliucijos dėl Lietuvos TSR suvereniteto sampratos tuo, kad buvo atsisaky-
ta logikai prieštaraujančių ir sovietų aneksijos teisėtumą implikuojančių tezių 
apie Lietuvos suverenitetą įeinant į SSRS sudėtį, taip pat sovietinių klišių apie 
dalyvavimą lenininiais principais pagrįstoje federacijoje ir užuominų apie tei-
sę išstoti iš SSRS. Atvirkščiai, Pareiškimas dėl Nepriklausomybės sąvokos var-
tojimo implikavo, kad Lietuva nebuvo įstojusi į SSRS, todėl jos nepriklauso-
mybės atkūrimo problema yra tarptautinė. 

Tokią išvadą buvo galima padaryti iš kiek anksčiau, Baltijos kelio akcijos 
dieną, priimto LPS Seimo 1989 m. rugpjūčio 23 d. pareiškimo pasaulio tau-
toms, valstybių vyriausybėms ir visiems geros valios žmonėms141. Šis pareiškimas 
plėtojo 1989 m. birželio 18 d. Pareiškimo dėl Lietuvos valstybingumo atkū-
rimo raidos nuostatas, jame taip pat atsižvelgta į išvakarėse paskelbtas Lietu-
vos TSR AT komisijos 1939 metų Vokietijos–SSRS sutartims ir jų pasek-

                                                
140 Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų 

rinkinys. Vilnius: Žaltvykslė, 2008, p. 399. 
141 Lietuvos kelias, p. 56–57. 
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mėms tirti išvadas142. 1989 m. rugpjūčio 23 d. pareiškime konstatuota, kad 
Molotovo–Ribentropo pakto padariniai Lietuvai dar nepanaikinti, 1940 m. 
birželio 14 d. ultimatumas ir paskesnis sovietų kariuomenės įvedimas į Lietu-
vą kvalifikuotas kaip agresijos aktas, rinkimai į „liaudies seimą“ laikyti neteisė-
tais, o šio „seimo“ nutarimai dėl sovietų valdžios įvedimo ir prašymas priimti į 
SSRS – niekada neturėjusiais teisinės galios. Todėl Sąjūdžio Seimas pakvietė 
pasaulio tautas ir valstybes nesitaikstyti su Molotovo–Ribentropo pakto nu-
sikalstamomis pasekmėmis Lietuvos suverenitetui, Lietuvos statusą laikyda-
mas rimta tarptautine problema. Sąjūdžio Seimas taip pat priminė 1,5 mln. 
Lietuvos žmonių parašais išreikštą reikalavimą išvesti iš šalies okupacinę ka-
riuomenę ir pareiškė, kad „artėja diena, kai TSRS vyriausybė turės pripažinti 
okupacinį Lietuvos statusą ir jo panaikinimo būtinybę“. Vis dėlto turbūt 
svarbiausias buvo Sąjūdžio Seimo kvietimas Tautai mobilizuotis ir „vieningai 
taikiu būdu atkurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką, nepa-
valdžią TSRS administracinei sistemai ir jurisdikcijai“. 

Taigi 1989 metais siekis atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę 
jau buvo pakankamai išsikristalizavęs ir susilaukė didžiulės Tautos paramos. 
Todėl Sąjūdis jį deklaravo visiškai atvirai, nebemaskuodamas jokiomis sovie-
tinėmis klišėmis ir pernelyg nesibaimindamas neigiamos reakcijos iš SSRS ir 
SSKP vadovybės. Tai liudija 1989 m. rugsėjo 5 d. LPS Sąjūdžio Seimo VII se-
sijos Kreipimasis į Lietuvos žmones143, reaguojant į neigiamą ir grasinamą 
SSKP Centro komiteto pareiškimą dėl Baltijos kelio akcijos. Kreipimesi pa-
brėžtas negrįžtamas ir neatšaukiamas Lietuvos ryžtas taikiomis demokrati-
nėmis priemonėmis siekti galutinio tikslo (Molotovo–Ribentropo pakto pa-
sekmių likvidavimo): „procesai, prasidėję Lietuvoje..., dabar gali būti sustab-
dyti tik fizine jėga ir tik laikinai“. Toliau šie procesai vedė į triuškinamą Sąjū-
džio pergalę 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose. 
 
 

Molotovo–Ribentropo pakto teisinis įvertinimas 
 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendrosios programos 2 punkte jau 

buvo nuostata, kad Molotovo–Ribentropo pakto protokolai ir jų padariniai 
Lietuvos suverenitetui laikomi neteisėtais, taip pat buvo išreikštas Sąjūdžio  

                                                
142 Tiesa. 1989 m. rugpjūčio 22 d. 
143 Sąjūdžio žinios. 1989, Nr. 88. Sąjūdžio žinios, 1988–1989, p. 360. 
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siekis pašalinti stalinizmo ir stagnacijos padarinius. Tačiau šis siekis Bendro-
joje programoje dar nebuvo konkretizuotas kaip Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybės atkūrimas. Tam dar reikėjo pasiekti, kad būtų oficialiai pripa-
žintas Molotovo– Ribentropo pakto slaptųjų protokolų egzistavimo faktas ir 
šie protokolai būtų teisiškai įvertinti. 

Šį klausimą Sąjūdis kėlė dviem lygiais. Molotovo–Ribentropo pakto pa-
smerkimas buvo viena iš Sąjūdžio programinių nuostatų 1989 metų kovą vy-
kusių SSRS liaudies deputatų rinkimų metu, todėl jis tapo ir daugumos Lie-
tuvoje išrinktų SSRS liaudies deputatų tikslu144. Sąjūdžio atstovai (J. Marcin-
kevičius, V. Landsbergis, K. Motieka, Z. Šličytė) pateko į SSRS Liaudies de-
putatų suvažiavimo komisiją 1939 metų Sovietų Sąjungos ir Vokietijos ne-
puolimo sutarčiai įvertinti, kurios išvadomis buvo grindžiama oficiali SSRS 
pozicija, išreikšta 1989 m. gruodžio 24 d. SSRS liaudies deputatų suvažiavimo 
nutarime „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo sutarties 
politinio ir teisinio įvertinimo“145. Nelaukiant, kol Molotovo–Ribentropo 
paktą įvertins SSRS, minimaliu Sąjūdžio tikslu buvo pasiekti tokį įvertinimą 
bent Lietuvos TSR lygiu. Sąjūdžio atstovai (V. Landsbergis, K. Motieka, R. 
Ozolas, J. Kubilius, J. Marcinkevičius) buvo įtraukti į Lietuvos TSR AT ko-
misiją 1939 metų Vokietijos–SSRS sutartims ir jų pasekmėms tirti. Šios ko-
misijos išvadose konstatuotas niekinis Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų 
protokolų pobūdis, protokolus realizavusios Sovietų Sąjungos veiksmai prieš 
Lietuvą įvertinti kaip agresija, išvardijant daugybės SSRS įsipareigojimų Lie-
tuvos Respublikai pažeidimus, o marionetinio „liaudies seimo“ nutarimai lai-
kyti neteisėtais. Išvados buvo paskelbtos Baltijos kelio akcijos išvakarėse 1989 
m. rugpjūčio 22 d. ir po mėnesio patvirtintos Lietuvos TSR AT sesijoje; tuo 
taip pat siekta paskatinti SSRS liaudies deputatų suvažiavimo komisiją grei-
čiau parengti ir paskelbti savo išvadas146. Lietuvos TSR AT komisijos išvadų 
pagrindu ir atsižvelgiant į SSRS liaudies deputatų suvažiavimo nutarimą, 
1990 m. vasario 7 d. Lietuvos TSR AT priėmė nutarimą „Dėl 1939 metų Vo-
kietijos–SSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“147. 

                                                
144 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 219, 233, 260, 277. 
145 TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1989, Nr. 29-

579. 
146 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 371–372. 
147 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios. 1990, Nr. 8-182. Apie šio 

Lietuvos TSR AT nutarimo turinį taip pat žr.: Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklau-
somybės atkūrimas: pagrindiniai klausimai pagal tarptautinę teisę, p. 63–66. 
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SSRS liaudies deputatų suvažiavimo nutarimas „Dėl Sovietų Sąjun-
gos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įverti-
nimo“ buvo svarbesnis, nes išreiškė atsakingos už agresiją prieš Lietuvą valsty-
bės oficialų požiūrį. Tiesa, tas požiūris buvo gana dviprasmiškas, išreikštas 
kompromisinėmis ir sovietinių klišių pilnomis formuluotėmis (expressis verbis 
nutarime nevartoti žodžiai „agresija“, „okupacija“ ir „aneksija“). Vis dėlto šis 
SSRS liaudies deputatų suvažiavimo nutarimas buvo neįtikėtinas pasiekimas, 
žinant daugumos SSRS liaudies deputatų nuotaikas, ir turėjo didžiulę įtaką 
Baltijos valstybių išsilaisvinimui148. Visų pirma nutarime buvo pripažintas 
Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų egzistavimo faktas, kuris 
Sovietų Sąjungoje iki tol dar buvo ginčijamas, o patys protokolai pripažinti 
teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais nuo pasirašymo momento (t. y. nieki-
niais). Antra, nutarimo 5 ir 7 punktų nuostatos suponavo numanomą sovie-
tinės agresijos prieš Baltijos valstybes pripažinimą. Iš šių nuostatų buvo aišku, 
jog Sovietų Sąjunga pripažino, kad įgyvendinant Molotovo–Ribentropo san-
dėrį buvo pažeistas Baltijos valstybių suverenitetas ir nepriklausomybė, taip 
pat SSRS tarptautiniai įsipareigojimai pagal 1920 metų taikos sutartis ir 
1926–1933 metų nepuolimo sutartis su Baltijos valstybėmis. Vadinasi, kartu 
implicitiškai Sovietų Sąjunga prisipažino įvykdžiusi agresiją prieš Baltijos 
valstybes, nes kitaip logiškai paaiškinti taikos ir nepuolimo sutarčių pažeidi-
mo fakto pripažinimo tiesiog neįmanoma: taikos ir nepuolimo sutartis pa-
žeisti galima tik įvykdant agresiją (ginkluotą užpuolimą), kurią tokios sutartys 
draudžia. Suprantama, kad ginkluoto užpuolimo pasekmė, jei pavyksta užpul-
tą teritoriją užimti, yra karinė okupacija. Tad atsižvelgiant į tokią pačios SSRS 
poziciją, teisės požiūriu jai buvo nebeįmanoma neigti Baltijos valstybių oku-
pacijos149. Tuo tarpu turint eksplicitinį tarptautinių įsipareigojimų Lietuvos 
Respublikai pažeidimo ir implicitinį agresijos fakto pripažinimą, logiškai bu-
vo galima toliau kelti SSRS atsakomybės klausimą ir reikalavimą atkurti teisė-
tą situaciją (Baltijos valstybių nepriklausomybę), nors apie tai SSRS liaudies 
deputatų suvažiavimo nutarime ir neužsiminta. 

 

                                                
148 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 430–432. 
149 Žalimas, D. SSRS agresija prieš Lietuvos Respubliką 1991 m. sausį: tarptautiniai teisiniai as-

pektai. 1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Vilnius: 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, p. 52. 
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Nepriklausomybės atkūrimo siekis Lietuvos TSR AT aktuose 
 
1989 metais LKP ir jos kontroliuojama Lietuvos TSR AT vos spėjo pas-

kui Sąjūdį. Pirmasis reikšmingas Lietuvos TSR AT dokumentas, išreiškęs Lie-
tuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo siekį, buvo 1989 m. gegužės 18 
d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deklaracija apie Lietuvos valsty-
binį suverenitetą150. Ji jau išreiškė siekį atkurti Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybę jos tęstinumo pagrindu (neatsitiktinai Deklaracijos pavadinime 
nurodytas ne Lietuvos TSR, o Lietuvos valstybinis suverenitetas). Įtakos Dek-
laracijai turėjo 1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijos nuostatos. Pana-
šiai kaip LPS Seimo deklaracijoje, Deklaracijoje apie Lietuvos valstybinį suve-
renitetą apeliuota į tebegaliojantį Lietuvos valstybės pripažinimą ir Rusijos 
pretenzijų į ją atsisakymą pagal 1920 metų dvišalę Taikos sutartį, taip pat 
konstatuotas šios sutarties pažeidimas Molotovo–Ribentropo pakto pagrindu 
neteisėtai prijungiant Lietuvos valstybę prie SSRS. Atsižvelgdama į tai, Lietu-
vos TSR AT pareiškė, kad ji mato išeitį iš tokios neteisėtos padėties „tik at-
gaunant (Lietuvos) valstybinį suverenitetą, kuris yra jau šiandien išryškėjęs 
lietuvių tautos siekis ir neatimama tautų teisė“. 

Tiesa, Lietuvos TSR AT deklaracija buvo politiškai nuosaikesnė ir pilna 
dviprasmybių. Pavyzdžiui, buvo išreikštas nusivylimas tuo, kad SSRS ignoruo-
ja net Lietuvos TSR ekonominio savarankiškumo siekius, tarsi šie siekiai, jei 
SSRS būtų jiems palanki, galėjo būti lygiaverčiai ir atsverti nepriklausomybės 
atkūrimą. Be to, prieštaraujant teisinei logikai Deklaracijoje buvo klaidingai 
nurodyta, kad tik laisvo tautų apsisprendimo teisė yra Lietuvos valstybinio 
suvereniteto atkūrimo pagrindas. Tuo tarpu pagal tarptautinę teisę Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atkūrimo pagrindu buvo Lietuvos valstybės 
tęstinumas, o tautų apsisprendimo teisė turėjo subsidiarinę reikšmę, papildė 
ir sustiprino valstybės tęstinumą151. 

Nepaisant dviprasmybių, Deklaracija apie Lietuvos valstybinį suverenite-
tą buvo unikali tuo, kad ją priėmė marionetinės prigimties institucija – Lietu-
vos TSR AT, kuri buvo skirta neteisėtai okupacijai ir aneksijai maskuoti, bet 
ėmėsi ginti okupuotos valstybės – Lietuvos Respublikos – teises. Iš esmės 

                                                
150 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios. 1989, Nr. 15-167. 
151 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptauti-

niai teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 245–247, 326–327; Žalimas, D. Teisė besikeičiančioje 
Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris, p. 935. 
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Deklaracija pradėjo Lietuvos TSR formalaus pripažinimo neteisėtu dariniu 
procesą, pasibaigusį 1990 m. vasario 7 d. Lietuvos TSR AT nutarimo „Dėl 
1939 metų Vokietijos–SSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“ 
priėmimu. 

Deklaracija taip pat atspindėjo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
atkūrimo neišvengiamybę. Tai liudijo tolesni Lietuvos TSR AT žingsniai, iš 
kurių pažymėtinas Lietuvos TSR pilietybės įstatymo152 priėmimas 1989 m. 
lapkričio 3 d. Šis įstatymas jau buvo orientuotas į Lietuvos Respublikos ne-
priklausomybės atkūrimą153 ir apibrėžė Lietuvos TSR piliečių korpusą vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumo principu, t. y. pilietybė 
pirmiausia pripažinta iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos piliety-
bę turėjusiems asmenims ir jų palikuonims154. Neatsitiktinai Pilietybės įsta-
tymas imtas vadinti Lietuvos Respublikos įstatymu atkūrus jos nepriklauso-
mybę 1990 m. kovo 11 d. Iš kitų Lietuvos TSR AT priimtų aktų, kurie griovė 
sovietinės okupacinės sistemos pagrindus ir prisidėjo prie sąlygų atkurti Lie-
tuvos Respublikos nepriklausomybę sudarymo, paminėtinas 1989 m. gruo-
džio 7 d. Lietuvos TSR konstitucijos 6 straipsnio pakeitimas155 panaikinant 
bolševikų diktatūrą – SSKP politinį monopolį ir jos vadovaujantį vaidmenį – 
įtvirtinusias nuostatas. 

Žinoma, svarbiausias Lietuvos TSR AT aktas, vainikavęs jos veiklą ir po-
litinę transformaciją, buvo 1990 m. vasario 7 d. nutarimas „Dėl 1939 metų 
Vokietijos–SSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“, kuris buvo 
unikalus tuo, kad Lietuvos TSR, kaip marionetinės prigimties darinys, kons-
tatavo savo pačios neteisėtumą156. Jis taip pat įgyvendino Sąjūdžio Seimo 
1989 m. birželio 18 d. pareiškimo dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo rai-
dos ir 1989 m. rugpjūčio 23 d. pareiškimo pasaulio tautoms, valstybių vyriau-
                                                
152 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios. 1989, Nr. 33-444. 
153 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos tęstinumas ir pilietybė. Politologija. 1997, Nr. 2(10), p. 

117. 
154 Kaip 1994 m. balandžio 13 d. nutarime (Valstybės žinios. 1994, Nr. 29-524) pažymėjo Lie-

tuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, tokie asmenys „ex officio (pagal turėtą teisę) tapo 
Lietuvos Respublikos piliečiais“. Taip Pilietybės įstatymas implikavo SSRS pilietybės pri-
metimo Lietuvos Respublikos piliečiams neteisėtumą. Tai, kad SSRS pilietybė Lietuvos 
Respublikos piliečių atžvilgiu buvo niekinė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
patvirtino ir 2006 m. lapkričio 13 d. nutarime (Valstybės žinios. 2006, Nr. 123-4650). 

155 Valančius, K. L., p. 117. 
156 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 491; Žalimas, D. SSRS agresija prieš Lietuvos Respub-

liką 1991 m. sausį: tarptautiniai teisiniai aspektai, p. 53–54. 
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sybėms ir visiems geros valios žmonėms nuostatas bei vieną iš kertinių Sąjū-
džio 1990 m. vasario 24 d. rinkimų programos tikslų – paskelbti neteisėtais ir 
negaliojančiais 1940 metų rinkimus į „liaudies seimą“ bei šio „seimo“ nutari-
mus. Pirmieji du nutarimo punktai buvo suformuluoti atsižvelgiant į Lietu-
vos TSR AT komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims ir jų pasek-
mėms tirti išvadų priede157 pateiktus siūlymus paskelbti neteisėta ir negalio-
jančia nuo priėmimo dienos 1940 m. liepos 21 d. „liaudies seimo“ deklaraciją 
dėl stojimo į SSRS bei paskelbti apie atitinkamo 1940 m. rugpjūčio 3 d. SSRS 
įstatymo nepripažinimą (paskelbta, kad šis SSRS įstatymas „Lietuvos juridiš-
kai nesaisto“). 

Lietuvos TSR AT 1990 m. vasario 7 d. nutarimas prisidėjo prie sąlygų 
atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę sudarymo, nes konstatavo, 
kad Lietuvos teritorija teisės požiūriu SSRS nepriklausė, o Lietuvos TSR šioje 
teritorijoje įsteigta neteisėtai. Tačiau Lietuvos TSR AT neturėjo tiesioginių 
Tautos įgaliojimų ir negalėjo spręsti kitos valstybės – Lietuvos Respublikos – 
reikalų. Žengti toliau teisėtos situacijos atkūrimo keliu ir atkurti Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę galėjo tik tam įgaliota institucija (nauja AT), 
kurios rinkimai buvo numatyti 1990 m. vasario 24 d. 

 
 

1990 metų rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą 
 
Kertiniu 1990 m. vasario 24 d. rinkimų agitacijos klausimu buvo Lietu-

vos nepriklausomybės atkūrimas. Jį Sąjūdis laikė savo prioritetu, atvirai tam 
priešinosi SSKP, tuo tarpu LKP programoje slypėjo palaipsnio nepriklauso-
mybės atkūrimo siekis, kuris buvo net trečias prioritetas po stabilumo ir san-
tarvės užtikrinimo158. LKP kandidatai apskritai vengė pabrėžti nepriklauso-
mybę, kaip pagrindinę vertybę, jos klausimu pasisakydavo neaiškiai ir dvip-
rasmiškai, dažnai pabrėždami ir pervertindami Lietuvos TSR AT 1990 m. va-
sario 7 d. nutarimo reikšmę, kuris pats savaime nepriklausomybės neatkūrė, o 
tik siūlė derybas dėl to. Todėl tokie LKP atstovų pasisakymai numatė ne ryžtą 
nedelsiant atkurti nepriklausomybę, o siekį tai daryti tik tiek ir taip, kiek ir 
kaip leis SSRS vadovybė159. Tad suprantama, kad norėdami pritarti nepri-
                                                
157 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 542. 
158 Ibid., p. 480. 
159 Ibid. Pavyzdžiui, LKP lyderis A. Brazauskas pralaimėjo 1990 m. kovo 11 d. AT Pirmininko 

rinkimus V. Landsbergiui ne tik dėl to, kad Sąjūdžio atstovai turėjo AT daugumą balsų.  
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klausomybės atkūrimui, rinkėjai tiesiog neturėjo kitos išeities, kaip balsuoti 
už aiškiai tokį siekį deklaravusius Sąjūdžio kandidatus. 

 
 
Sąjūdžio rinkiminė programa 
 
Sąjūdžio rinkiminė programa iš tikrųjų buvo aiškiausia ir nuosekliausia 

Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo susiklosčiusiomis sąlygomis 
programa. Visų pirma jos preambulėje buvo aiškiai pabrėžta nepriklausomy-
bė, kaip pagrindinė vertybė, nuo kurios priklauso ir visų kitų Tautos vertybių 
užtikrinimas: „Lietuvos nepriklausomybė yra Tautos išlikimo, demokratinės 
santvarkos ir piliečių saugos ir gerovės būtina sąlyga“. Atsižvelgiant į tai, Sąjū-
džio rinkiminiame šūkyje nepriklausomybei teko taip pat pirmoji vieta: „At-
gimusiai Lietuvai – Nepriklausomybę, nepriklausomai Lietuvai – demokrati-
ją, demokratiškai Lietuvai – žmonišką gyvenimą!“ 

Tad nenuostabu, kad nepriklausomybės atkūrimo siekis ir su juo susiję 
uždaviniai vyravo pagrindinėje Sąjūdžio rinkiminės programos dalyje formu-
luojant svarbiausius jo uždavinius. Dauguma užsienio politikos svarbiausių 
uždavinių buvo perimta dar iš 1989 m. birželio 18 d. Sąjūdžio Seimo pareiš-
kimo dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo raidos. Išskirtini šie Sąjūdžio dek-
laruoti uždaviniai: 1) paskelbti neteisėtais ir negaliojančiais 1940 metų „liau-
dies seimo“ rinkimus bei jo sprendimus. Šį uždavinį dar iki 1990 m. vasario 
24 d. rinkimų įvykdė Lietuvos TSR AT, priimdama 1990 m. vasario 7 d. nu-
tarimą; 2) panaikinti Lietuvos ir jos piliečių prievoles Sovietų Sąjungai, t. y. 

                                                                                                           
A. Brazauskas kandidatuodamas į šias pareigas teigė, kad iš esmės pakanka Lietuvos TSR 
AT 1990 m. vasario 7 d. nutarimo, nors būtų teisingas ir nepriklausomybės atkūrimo aktas. 
Tačiau A. Brazauskas vienareikšmiškai neatsakė, ar reikėtų nedelsiant šį aktą priimti, o pasi-
sakė už ilgalaikį pereinamąjį derybų laikotarpį, kuris būtinas dėl sovietinės kariuomenės bu-
vimo Lietuvoje ir Lietuvos integracijos į SSRS ekonomiką. Žr.: Bauža, Č. Sąjūdžio pergalė 
demokratiniuose rinkimuose. Kovo 11-osios aktai. Tautinė revoliucija Lietuvoje. Lietuvos 
suvereniteto atkūrimas: 1988–1991 metai. Vilnius: Diemedis, 2000, p. 235, 239; Bauža, Č. 
Valstybės atkūrimo prielaidos ir eiga (1988–1991). Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės Nepri-
klausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Žaltvykslė, 2008, p. 
205; Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmosios sesijos antrojo posėdžio 
1990 m. kovo 11 d. stenograma. Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paieškos bazė in-
ternete [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies-
ka.showdoc_l?p_id=251075&p_query=&p_tr2 =>. 
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atsiriboti nuo SSRS jurisdikcijos ir atskirti nuo jos Lietuvos piliečius; 3) pats 
svarbiausias uždavinys buvo teisinis Lietuvos valstybės nepriklausomybės at-
kūrimas: „paskelbti Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos teisių perėmė-
jos – atkūrimo aktą“. Teisės požiūriu ši formuluotė nebuvo visiškai tiksli, nes 
Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas, tebeegzistavo, todėl iš 
tikrųjų omenyje turėtas ne teisių perėmimas, o tarpukario Lietuvos Respubli-
kai identiškos valstybės suvereniteto atkūrimas. Aiškinantis tikrąją šios for-
muluotės prasmę, reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuvos Sąjūdžio rinkiminė pro-
grama iš esmės buvo ne teisinis, o politinis dokumentas, todėl jo formuluočių 
teisiniai netikslumai yra suprantami. Svarbiausia yra tai, koks teisinis turinys 
buvo suteiktas šioms formuluotėms vėliau, priimant 1990 m. kovo 11 d. 
konstitucinius aktus, atkūrusius Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Pa-
galiau net iš toje pačioje Sąjūdžio rinkiminėje programoje dėstomo veiklos 
plano aišku, kad iš tikrųjų siekta atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę 
jos tęstinumo pagrindu (aneksijai panaikinti Sąjūdis numatė paskelbti Lietu-
vos valstybės atkūrimo aktą, atsižvelgiant į tebegaliojantį nepriklausomos Lie-
tuvos Respublikos tarptautinį pripažinimą ir Tautos siekį atkurti nepriklau-
somą valstybę); 4) pradėti tarpvalstybines derybas su SSRS dėl sovietų ka-
riuomenės išvedimo iš Lietuvos; 5) santykius su SSRS grįsti tarptautinės teisės 
ir 1920 metų Taikos sutarties su Rusija principais, taip pat siekti okupacijos 
(„genocido, tremties ir kolonializmo“) žalos atlyginimo; 6) atkurti diploma-
tinius santykius su kitomis valstybėmis, grįžti į Europos ir pasaulio valstybių 
bendriją; 7) siekti neutraliteto, kaip aukščiausio užsienio politikos tikslo160. 
Sąjūdžio rinkiminėje programoje taip pat buvo išdėstyti svarbiausi uždaviniai 
ir jų įgyvendinimo būdai kitose valstybės gyvenimo srityse: pavyzdžiui, sukur-
ti būtinas nepriklausomai valstybei krašto apsaugos, policijos ir saugumo, 
muitinės bei kitas institucijas, įtvirtinti daugiapartinę sistemą, kaip demokra-
tijos garantą, priimti laikinąją konstituciją, įtvirtinančią parlamentinės res-
publikos ir valdžių padalijimo principus, įteisinti nuosavybės formų įvairovę 
bei sukurti rinkos ekonomiką. 

 

                                                
160 Vėlesnė įvykių raida parodė, kad šis siekis buvo labiau taktinis, norint lengviau įtikinti SSRS 

išvesti savo kariuomenę iš Lietuvos ir neskatinti nereikalingos tarptautinės įtampos. Po 
tarptautinio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimo, ypač po Rusijos 
kariuomenės išvedimo, neutraliteto siekio, kaip negalinčio užtikrinti Lietuvos saugumo, 
buvo greitai atsisakyta: Lietuva tvirtai apsisprendė siekti narystės NATO. 
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Išrinktos Aukščiausiosios Tarybos statusas 
 
Taigi balsavimas už tokią Sąjūdžio rinkiminę programą iš esmės reiškė 

balsavimą už Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą valstybės tęs-
tinumo pagrindu: arba pritariama nedelsiamam nepriklausomybės atkūrimui, 
arba ne (jei balsuojama ne už Sąjūdžio kandidatus). Rinkėjai akivaizdžiai turė-
jo galimybę pasirinkti, ar jie įgalioja būsimą Aukščiausiąją Tarybą atstovauti 
tebeegzistuojančiai Lietuvos valstybei ir atkurti jos nepriklausomybę. Todėl 
rinkimai „iš tikrųjų buvo referendumo pobūdžio“161. Neatsitiktinai 2007 m. 
lapkričio 29 d. Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime162 rin-
kimai į Aukščiausiąją Tarybą tokiomis sąlygomis prilyginti balsavimui už ne-
priklausomybės atkūrimą ir teisėtam įgaliojimų AT veikti nepriklausomos 
valstybės vardu suteikimui. Pagal analogiją lygiai taip pat derėtų apibūdinti 
rinkimus į Lietuvos TSR AT, juo labiau kad kitaip nei Latvijoje rinkimuose 
Lietuvoje dalyvavo tik teisę į šalies pilietybę turintys asmenys. 

Rinkimų rezultatai abejonių nepaliko: Lietuvos gyventojai įtikinama   
persvara balsavo už savo valstybės nepriklausomybės atkūrimą163. AT buvo 96 
Sąjūdžio atstovai iš 141 deputato (1990 m. kovo 11 d. nė vienas deputatas 
nebalsavo prieš Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo aktus). 
Taigi naujoji Lietuvos TSR AT buvo demokratiškai Tautos išrinkta instituci-
ja ir išreiškė jau ne svetimos valstybės, o suverenią Tautos valią. Kitos institu-
cijos, kuri turėtų Tautos įgaliojimus, nesant išlikusių aukščiausiųjų Lietuvos 
Respublikos valdžios institucijų, tuo metu nebuvo, ir tokios institucijos buvo 
neįmanoma suformuoti pagal paskutinę galiojusią Lietuvos valstybės Konsti-

                                                
161 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 516. Kandidatuodamas į AT pirmininkus prof. V. 

Landsbergis pažymėjo, kad rinkimus į AT galima laikyti referendumu, nes Lietuvos žmonės 
balsavo už Sąjūdžio rinkiminę programą „su aiškiai įvardintais tikslais“. Žr.: Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos pirmosios sesijos antrojo posėdžio 1990 m. kovo 11 d. 
stenograma. Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paieškos bazė internete [interaktyvus] 
[žiūrėta 2009-05-01]: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
251075& p_query=&p_tr2=>. 

162 Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimas (bylos Nr. 
2007-10-0102) (neoficialus vertimas į anglų kalbą). Latvijos Respublikos Konstitucinio 
Teismo interneto svetainė internete [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]: <http:// 
www.satv. tiesa.gov.lv/upload/judg_2007_10_0102.htm>. 

163 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V., p. 505, 507, 514; Bauža, Č. Lietuvos suvereniteto atkūri-
mas: 1988–1991 metai, p. 235. 
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tuciją. Vadinasi, tik 1990 metais išrinkta Lietuvos TSR AT tuo metu galėjo 
spręsti Lietuvos valstybingumo klausimus: sprendžiant pagal rinkėjų palaiky-
tą Sąjūdžio rinkiminę programą, Lietuvos TSR AT gavo Tautos įgaliojimus 
veikti ne kaip marionetinės Lietuvos TSR, o kaip Lietuvos valstybės instituci-
ja, privalanti valstybės tęstinumo pagrindu atkurti Lietuvos Respublikos ne-
priklausomybę164. Tačiau todėl, kad ši institucija pradėjo savo veiklą, forma-
liai tebeturėdama svetimos valstybės institucijos statusą, ji negalėjo iš karto 
priimti konstitucinių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo aktų. 
Prieš tai Lietuvos TSR AT turėjo aiškiai nustatyti savo teisinį statusą, vado-
vaudamasi gautais iš Tautos įgaliojimais, t. y. transformuotis į tebeegzistuo-
jančios Lietuvos valstybės aukščiausiąją instituciją (konstatuoti esanti koky-
biškai nauja Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos, o ne Lietuvai primes-
ta marionetinės Lietuvos TSR aukščiausioji valdžios institucija)165. Tokį savo, 
kaip įgaliotos atkurti šalies nepriklausomybę Tautos atstovybės ir Lietuvos 
valstybės institucijos, statusą išrinktoji Aukščiausioji Taryba apibrėžė visų 
pirma priimdama 1990 m. kovo 11 d. Deklaraciją „Dėl Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“166. 

Toks 1990 metais išrinktos Aukščiausiosios Tarybos statusas vėliau buvo 
patvirtintas jos pačios ir Lietuvos Respublikos Seimo aktais. 1992 m. spalio 
29 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akte „Dėl atkuriamo 
Lietuvos Respublikos Seimo“167 buvo pažymėta, kad tikrasis Lietuvos Res-
publikos parlamento vardas yra Seimas, o Aukščiausiosios Tarybos vardas bu-
vęs sąlyginis, ji taip pat laikytina nepriklausomos Lietuvos Seimų tradicijų tę-
sėja. Šias Aukščiausiosios Tarybos akto nuostatas logiškai pratęsė 1996 m. 

                                                
164 Pradėdamas išrinktos Aukščiausiosios Tarybos pirmąjį posėdį rinkiminės komisijos pirmi-

ninkas J. Bulavas pabrėžė, kad „šiuo metu didžiausias uždavinys, kuris jau šiandien reikalau-
ja konkretaus sprendimo, – tai Lietuvos Respublikos valstybingumo, Lietuvos nepriklau-
somybės įgyvendinimo uždavinys“. Žr.: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmosios sesijos pirmojo posėdžio 1990 m. kovo 10 d. stenograma. Lietuvos Respublikos 
Seimo teisės aktų paieškos bazė internete [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]: 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251059&p_query=&p_tr2 
=>. 

165 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S., p. 287–288; Andriulis, V., et al., p. 497-498; Žalimas, D. 
Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris, p. 929; Bauža, Č. Lietuvos su-
vereniteto atkūrimas: 1988–1991 metai, p. 240. 

166 Žr.: Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarp-
tautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 199–204. 

167 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 33-1013. 
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lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo deklaracija „Dėl Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo“168. Deklaracijoje 
pabrėžta, kad „Tautos demokratiškai išrinkta ir jos suverenią valią reiškusi 
Aukščiausioji Taryba, atkūrusi ir apgynusi nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
iš tikrųjų įvykdė atkuriamojo Seimo uždavinius“169. Todėl nuspręsta Aukš-
čiausiąją Tarybą vadinti ir Atkuriamojo Seimo vardu170. 

1990 m. kovo 11 d. teisiniais aktais apibrėžtą išrinktos Aukščiausiosios 
Tarybos, kaip aukščiausios Lietuvos Respublikos institucijos, statusą ir įgalio-
jimus atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę pripažino kitos pasaulio 
valstybės. Juk Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo tarptautinis 
pripažinimas 1991 metais reiškė ne Lietuvos valstybės (ji buvo pripažinta 
1920–1922 metais ir šis pripažinimas niekada nebuvo atšauktas), o naujos jos 
vyriausybės,  t. y. Aukščiausiosios Tarybos ir jos suformuotos Vyriausybės, 
pripažinimą171, kartu – pripažinimą, kad 1990 metais išrinkta AT yra teisėta 
Lietuvos Respublikos atstovė. Net Rusija, šiandien dažnai pareiškianti kitaip, 
1991 m. liepos 29 d. Sutartimi su Lietuva dėl tarpvalstybinių santykių pa-
grindų172 pripažino tokį AT statusą ir jos įgaliojimus atkurti Lietuvos Res-
publikos nepriklausomybę, įgyvendinti suverenias Lietuvos valstybės teises173. 
                                                
168 Valstybės žinios. 1996, Nr. 116-2712. 
169 Dar 1990 m. kovo 5 d. išrinktų į AT Sąjūdžio deputatų pasitarime V. Landsbergis pasiūlė 

vėliau suteikti AT „Atsteigiamojo seimo“ pavadinimą, nes jos uždavinys – „atvesti iki Sei-
mo“. Žr.: Ozolas, R. Žvaigždės blėsta auštant. Sugyvenimai, arba 1987–1990 metų dienoraš-
čių puslapiai. Vilnius: Vaga, 2007, p. 561. 

170 Šiuo požiūriu stebina Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. 
nutarimo (Valstybės žinios. 2002, Nr. 62-2515) nuostata, kad 1996 m. lapkričio 28 d. Lie-
tuvos Respublikos Seimo deklaracijoje pateiktas Aukščiausiosios Tarybos vertinimas yra ne 
teisinis, o istorinis ir politinis. 1990 metais išrinktos Aukščiausiosios Tarybos statusas visų 
pirma buvo teisinis klausimas, nes reikėjo nustatyti, kieno institucija ji yra, kam ji įgaliota 
atstovauti (marionetinei Lietuvos TSR ar nepriklausomai Lietuvos valstybei) ir kokius įga-
liojimus ji turi (ar ji įgaliota atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, taip pat organi-
zuoti nepriklausomos Lietuvos valstybės aparatą, spręsti kitus jos vidaus ir užsienio politi-
kos klausimus). 

171 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptauti-
niai teisiniai pagrindai ir pasekmės, p. 278–280, 326–327; Žalimas, D. Teisė besikeičiančioje 
Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris, p. 933, 936; Žalimas, D. 1991 metų Sausio 13-oji 
Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste, p. 62. 

172 Lietuvos aidas. 1991 m. liepos 30 d. 
173 Šios Sutarties 1 straipsnyje Rusija pripažino Lietuvos Respubliką tarptautinės teisės subjek-

tu ir suverenia valstybe pagal jos valstybinį statusą, įtvirtintą 1990 m. kovo 11 d. pamati-
niuose aktuose. Taigi tuo pačiu Rusija pripažino tokį Lietuvos Respublikos statusą, kokį 
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Taigi apibendrinant galima teigti, kad 1990 m. vasario 24 d. išrinkta 
Aukščiausioji Taryba pradėjo vykdyti Tautos atstovybės funkcijas, kurias iš 
esmės iki tol nuo įsikūrimo 1988 metais atliko Lietuvos Sąjūdis ir jo atstovau-
jamoji institucija (Sąjūdžio Seimas), o iš dalies ir Sąjūdžio veikiama ir verčia-
ma Lietuvos TSR AT174. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atku-
riamasis Seimas atliko savo, kaip Tautos atstovybės vaidmenį, įgyvendinęs Są-
jūdžio rinkiminę programą, t. y. atkūręs ir įtvirtinęs Lietuvos valstybės nepri-
klausomybę, jos institucijų sistemą, pasiekęs tarptautinį naujos šalies vyriau-
sybės pripažinimą bei susitarimą dėl okupacinės kariuomenės išvedimo ir pa-
rengęs naują Lietuvos valstybės Konstituciją. Tuo iš esmės Lietuvos Sąjūdžio, 
kaip visuotinio tautinio išsivadavimo judėjimo ir Tautos atstovybės, misija 
buvo baigta. Demokratinio visuomenės politinių srovių atstovavimo ir intere-
sų raiškos funkcijas iš Sąjūdžio perėmė iš jo išaugusios ir naujai susikūrusios 
politinės partijos bei pilietinės organizacijos, o Tautos atstovybės funkcijas 
Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas perdavė daugiapartinės politinės 
sistemos sąlygomis demokratiškai renkamam Lietuvos Respublikos Seimui. 

                                                                                                           
apibrėžė visas svarbiausių 1990 m. kovo 11 d. AT priimtų aktų kompleksas. Vadinasi, Rusi-
ja pripažino ir sovietinės agresijos prieš Lietuvą faktą, ir Lietuvos aneksijos neteisėtumą, ir 
Lietuvos valstybės tęstinumą bei tapatumą su 1918 m. vasario 16 d. Akto pagrindu įsteigta 
Lietuvos Respublika, ir 1990 metais išrinktos Aukščiausiosios Tarybos statusą bei jos įgalio-
jimus, apibrėžtus Deklaracijoje „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įga-
liojimų“. 

174 Kaip pažymėta 2009 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje „Dėl Lietuvos 
Sąjūdžio ir 1988–1990 m. Sąjūdžio Seimo, kaip Tautos atstovybės“ (Valstybės žinios. 2009, 
Nr. 7-223), 1988–1990 metais Lietuvos Sąjūdis išreiškė autentišką Tautos valią ir tuo metu 
atsirado dalinis, bet teisėtas demokratinis Tautos atstovavimas. 
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1990 M.  KOVO 11 D.  
NEPRIKLAUSOMYBĖS  AKTAS: 
POLITINĖ  VALIA  TEISINĖJE  FORMOJE  
 
 
 
Gediminas Mesonis 
 
 
 

Ir paprasčiausias, ir tarptautinis, ir 
koks tik yra danguj ar žemėj teisingumas tu-
rėtų remtis viena formule: ana valstybė turi 
išeiti iš mūsų valstybės.175 

 
Vytautas Landsbergis 

 
 
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo politinė valia:  
atstatyti valstybę 
 
Žymus XX a. prancūzų istorikas F. Furetas (François Furet), analizuo-

damas Prancūzų revoliucijos paveldą, jo refleksiją istorijos moksle ir visuome-
nėje, pastebi konceptualią socialinę subtilybę. Tai, kas buvo ir yra rašoma apie 
Revoliuciją, turėjo ir turi tik „pirmapradę vertę“, svarbiausias aspektas, kuris, 
F. Fureto nuomone, yra „absoliučiai būtinas“ visuomet glūdi visų tų įvykių 
vertinime.176 Autorius parodo ir įrodo, jog istorinė Frankų imperijos ar Karo-
lingų dinastijos epochos istorijos faktai, net ir jų analizė savo įtaka ir reikš-
mingumu neperžengia istorijos mokslo ribų tuomet, kai faktai apie Prancūzų 

                                                
175 Landsbergis, V. 1990 m. birželio 29 d. kalba Aukščiausiosios Tarybos posėdyje. Laisvės byla 

1990–1991. Vilnius, 1992, p. 125. 
176  Furet, Fr. Penser la Révolution française. Paris: Gallimard. 1978, p. 10–15. 
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revoliuciją, jos herojus turi akivaizdžią refleksiją net šių dienų prancūzų so-
ciume. Tokią realiją neabejotinai lėmė tai, kad Prancūzų revoliucija – tai epo-
chos įvykis, iš esmės pakeitęs prancūzų ir ne tik jų sociumą. Aktualumą šiuo-
laikiniame gyvenime galime aiškinti tuo, jog Prancūzų revoliucija buvo kon-
ceptuali sociumo transformacija, kuri nepaliko nė vieno visuomenės nario 
nuošalyje, o todėl nepaliko ir abejingų, nes kiekvienas ne tik turėjo ir galėjo, 
bet ir patyrė sociumo esminės kaitos materialumą.  

Jeigu daugiau nei po 200 metų neabejojama Didžiosios Prancūzų revo-
liucijos reikšme moderniam Prancūzijos sociumui, tuomet ką ir kalbėti apie 
1990 m. Kovo 11 d. epochos įvykius Lietuvoje. Nors tie įvykiai jau turi dvide-
šimties metų istoriją, tačiau sudėtinga, o gal net ir neįmanoma, kalbėti apie 
Kovo 11 d. epochą tik istorizmo kontekste. Tie įvykiai, dokumentai, asmeny-
bės, visa „to“ vertinimas, tas istorijos tarpsnis tokie reikšmingi Lietuvos atei-
čiai, kad tai niekuomet netaps tik istorija. Tai šiandieninės visuomenės aktua-
lija, nepaliekanti abejingų, verčianti išsakyti arba bent turėti kiekvieną iš mū-
sų nors ir subjektyvų, bet būtinai savąjį požiūrį į tą Didžiąją Kovo 11-osios 
epochą.  

Požiūrį į Kovo 11-osios epochą formavo ir dabar veikia ne tik konkreti 
tų laikų įvykių chronologija, bet ir sociumo, tiek ir atskiro jo individo intelek-
tiniai gebėjimai, viltys, siejamos su atgimstančia valstybe ir individualia sėk-
me. O tuomet, veržiantis į laisvę, viltys buvo didelės. Viltys, kurių kontūrus 
dažniausiai braižė sveikas protas (Common Sense), kuris neretai formavo 
iliuzinį Lietuvos perspektyvų įsivaizdavimą. E. Durkheimas (Emile Durk-
heim) sveiko proto ribotumą iliustruoja taikliu pavyzdžiu, pastebėdamas, jog 
„Remdamiesi tuo faktu, kad nusikaltimas ir atgrasus, ir pasibjaurėtinas, sveikas 
protas klaidingai nusprendžia, jog jis turėtų visai išnykti.“177 Būtent tas sveikas 
protas neretai formavo iliuzijas, kad atgimstanti Lietuvos valstybė galės greitai 
tapti realiai nepriklausoma ir sukurti gerovės pagrindus kiekvienam. O taip ne-
atsitikus ir susiduriant su sunkumais, tas pats Common Sense tuojau pat su-
rasdavo ir iki šiol suranda dėl to „kaltus“ konkrečius asmenis, kartais net sua-
bejojama net pačių Kovo 11 d. apsisprendimų prasmingumu ir išmintingu-
mu. Ir tai tūrėtų būti suprantama, nes penkių dešimtmečių metų patirtis tai 
buvo skriaudžiamo žmogaus, užguitos visuomenės patirtis. Dar 1963 m., 
esant labai toli iki 1990 m. Kovo 11-osios epochos, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenantis garsus išeivių filosofas V. Kavolis, analizuodamas lietu-

                                                
177 Durkheim, E. Sociologijos metodo taisyklės. Vilnius: Vaga, 2001, p. 6.  
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viškų revoliucijų genezę, pastebi, kad „visos lietuviškos revoliucijos, kokius kitus 
tikslus jos bebūtų turėjusios, kilo iš skriaudžiamo žmogaus šauksmo, kuris neatsie-
jamas nuo laisvės ir vilties“178. Būtent laisvės ir geresnio gyvenimo vilties troški-
mas buvo tas šaltinis, nulėmęs Kovo 11-osios epochos kilmę ir dinamiką.  

Tai, kad „laisvė – tai tik galia veikti“179, kad tai tik prielaida ekonominei 
gerovei ir teisingumui, dar reikėjo suprasti ir patirti pačiai visuomenei. Tik 
nedidelė visuomenės dalis buvo pajėgi suvokti, kad pats Nepriklausomybės 
akto skelbimas tai buvo siekis keisti sudėtingiausias geopolitines realijas. Kad 
tai buvo kelionė į nežinią, kai nebuvo žinomas maršrutas, o ir sėkmė šiame ke-
lyje nebuvo garantuota. Legendinis prancūzų politikas ir rašytojas F. Šatob-
rianas (François- René de Chateaubriand), veikale Mémoires d’outre-tombe 
(1848) aprašydamas garsiuosius Prancūzų revoliucijos, Napoleono imperijos, 
monarchijos restauracijos laikus ir mėgindamas numatyti ateitį, tepasako, kad 
„šiandieninis pasaulis, pasaulis be pripažintų autoritetų atrodo tarytum būtų 
sukaustytas dviejų negalimų dalykų: negalimos praeities ir negalimos ateities“180.  

Tarp tokių pačių dviejų negalimų dalykų – praeities ir ateities – buvo ir 
Kovo 11 d. epochos Lietuva. Akivaizdu, kad tokia praeitis negalėjo ir toliau 
būti ateitimi, tačiau kokia turi būti ta ateitis? Kaip ją pasiekti? Tuomet tai 
buvo konceptualūs klausimai, tik su hipotetiniais atsakymais. Ir tai buvo ne 
tik iššūkis „socializmas versus kapitalizmas“181, kurio problemiškumą ir iššū-
kius analizuoja L. Balcerovičius (Leszek Balcerovicz). Lietuvai – tai didžiosios 
transformacijos dalis, kuri tampa aktualija tik pasiekus pagrindinį tikslą – at-
kūrus ir įtvirtinus valstybingumą. O nepriklausomybę teks ginti, už ją teks 
mokėti. „Mano nuostata buvo ir yra: neprašėme ir neprašome, bet turėjome ir 
turime teisę turėti savo valstybę, šią teisę ir nepriklausomybę turime ginti ir pa-
siekti ir išsaugoti savo počių jėgomis.“ 182 Taip kalbėjo apie Čekoslovakijos vals-
tybingumo atkūrimo aktualijas T. G. Masarykas (Tomáš Garrigue Masaryk), 
o juk Čekoslovakijai ir tada 1918 m., ir Aksominės revoliucijos metu buvo 

                                                
178 Kavolis, V. Nepriklausomųjų keliais. Publicistikos straipsniai (1951–1965). Vilnius: Versus 

Aureus, 2006, p. 351.  
179 Volteras. Traktatas apie metafiziką. Filosofijos istorijos chrestomatija. Naujieji amžiai. Vil-

nius: Mintis, 1987, p. 79. 
180 Chateaubriand, F. The Future – The difficulty of comprehending it // Mémoires d’outre-

tombe Book XLII, – http://tkline.pgcc.net/PITBR/Chateaubriand/Chathome.htm 
181 Balcerowicz, L. Socializmas, kapitalizmas, transformacija. Vilnius: Algarvė, 1998.  
182 Masaryk, T. G. Světova revoliuce Za války a ve válce 1914–1918. Vzpomíná uvažuje. Praha, 

1925, p. 451.  



�110 

lengviau. Tuomet ji turėjo užtarėjų W. Wilsono vardu183, devintajame de-
šimtmetyje Čekoslovakija (skirtingai nei Lietuva), bent formaliai buvo nepri-
klausoma valstybė, naudojosi riboto suvereniteto teikiamomis didesnėmis ga-
limybėmis.  

Taigi Kovo 11 d. sprendimai buvo ne tik formalūs teisės aktai, tai valsty-
bės raidos etapas ir kartu starto pozicija. Tai buvo riboženklis, kuris sociumo 
raidos istorijoje aiškiai nurodo epochas „prieš“ ir „po“. Neabejotinai, kad 
tuomet būta vertybinio aspekto, nulėmusio politinės valios tvirtumą eiti to-
kiu keliu. Pats Nepriklausomybės aktas yra reikšmingas keliais aspektais. Tai 
ne tik tiksliomis teisinėmis formuluotėmis, turtingu eksplicitiniu turiniu pa-
žymintis teisės aktas, kuriame faktorius glūdi šitame akte, bet ir parlamento – 
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo, o per jį ir Tautos politinės 
valios aspektas. Tai apsisprendimo eiti valstybingumo atkūrimo ir didelių 
ekonominių, socialinių reformų keliu aspektas.  

Neabejotina ir tai, kad istorinių įvykių epochoje asmenybės reikšmė yra 
svarbi. Savo pasiryžimą, apsisprendimą eiti sudėtingu keliu Aukščiausioji Ta-
ryba – Atkuriamasis Seimas pademonstravo Pirmininku išrenkant prof. Vy-
tautą Landsbergį. Būtent jo išrinkimu Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo Pirmininku jau buvo deklaruota, jog buvo pasirinkta Ne-
priklausomybės „čia“ ir „dabar“ skelbimo koncepcija. Neabejotina, kad Vytau-
tas Landsbergis buvo šią politinę valią konsoliduojanti ir atstovaujanti asme-
nybė. Tik išrinktas į šias pareigas Vytautas Landsbergis konstatavimu, jog 
„Kas nors čia turėjo ateiti, kad galėtume dirbti kaip parlamentas, padaryti tai, 
kam esame išrinkti184“, nedviprasmiškai apibrėžė Aukščiausiosios Tarybos 
veiklos kryptį ir įsipareigojimų turinį.  

Daug vėliau, atlaikius didelius nepriklausomybės išsaugojimo išbandy-
mus, atėjo pripažinimas mūsų Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 
apsisprendimo pagrįstumo remtis tik istoriniu teisingumu ir suvokimu, kad 
žmogaus teisės ir laisvės mums leidžia taip elgtis. Tik pasiekus užsibrėžtą tiks-
lą – laisvę, atsirado galimybė išgirsti pasaulio galingųjų nuostabos ir pripaži-
nimo žodžius. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas G. Bushas (George 
Bush) 1992 m. gegužės 21 d. minėdamas Laisvės dieną teigė, jog „mes turime 
pagerbti devyniasdešimtųjų herojus, valstybės vyrus, tokius kaip Havelas, Valen-

                                                
183 Mesonis, G. Tomáš Garrigue Masaryk ir Mykolas Romeris: dvi asmenybės, du požiūriai į 

valstybę ir konstituciją. Jurisprudencija. 2009, 1(115): 14–15.  
184 <http://www.lrs.lt/datos/kovo11/st_03.htm> 
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sa, Landsbergis“, taip pat žavėjosi pripažindamas, kad „Lietuvoje Landsbergis, 
stovėdamas prieš visą raudonąją armiją, buvo apsiginklavęs tik tiesa ir patrio-
tizmo dvasia.“ 185 Neabejotina, kad žūtis dėl tiesos yra garbinga ir prasminga, 
bet lieka žūtimi. Toks pasirinkimas – tai principinė, vertybinė pozicija, kuriai 
garantuotas istorijos pripažinimas.  

Tačiau apsisprendimu eiti Nepriklausomybės keliu buvo išsakytas ne tik 
pasiryžimas, jeigu reikės žūti dėl tiesos, bet ir reikšmingas credo. Credo, kad ji 
– Nepriklausomybė yra pasiekiama. „Tardami credo, pasisakome ne už tai, 
kad būtų laikoma tikra tai, kas matoma, ką galima įtraukti į savo regėjimo lau-
ką, o už tai, kas yra nematoma, bet iš tikrųjų realu.“186 Ir tas credo buvo ištartas. 
Tikrai nesunku šiandien – iš istorinės retrospektyvos pozicijų teigti, kad kon-
cepcija „čia“ ir „dabar“ buvo labai teisinga ir protinga, pagrįsta tuometinėm 
geopolitinėm realijom. Tačiau tuomet šis pasirinkimas nebuvo anaiptol nei 
lengvas, nei paprastas. Taip, tokiu pasirinkimu buvo labai rizikuojama. Tokiu 
pasirinkimu buvo prisiimama politinė ir istorinė atsakomybė dėl pasekmių. 
Tačiau tai buvo vertybinis – laisvės pasirinkimas, nes „Laisvė – tikra vertybė, 
be kabučių“187. Galima pritarti tokiai alegorijai, kartu pripažįstant, kad ta tiesa 
buvo ir yra tikra. Tik tokia tiesa ji gali sukurti motyvaciją, apsisprendimą nesi-
traukti, tai yra neišduoti jos. O ta tiesa tikrai turi būti tiesa.  

 
 
Nepriklausomybės aktas: teisinės formos turinys 
 
Pažvelgus į daugelio pasaulio valstybių Nepriklausomybės deklaracijas, 

aktus, rezoliucijas ir jas palyginus su Lietuvos Kovo 11-osios aktu, turi pripa-
žinti musų tėvų kūrėjų talentą ir politinį ar geopolitinį įžvalgumą. Nepriklau-
somybės atkūrimo aktą sudarė penkios pastraipos.  

Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo aktas – tai labai implicitiškai 
lakoniškas savo forma ir turiniu, tačiau šis teisės aktas eksplicitišku pobūdžiu 
kartu yra reto turiningumo dokumentas. Nes tai teisinis, politinis, filosofinis 
dokumentas. Teisinis dokumentas, nes būtent jis, nors ir nebūdamas forma-

                                                
185 Bush, G.  Remarks at the Ohio Freedom Day Celebration in Parma. Ohio May 21, 1992 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=20997&st=landsbergis&st1= 
186 Ratzinger, J. Krikščionybės įvadas. Vilnius, 1991, p. 23.  
187  Landsbergis, V. Kabutės – Kiberkaras http://www.alfa.lt/straipsnis/10269418/?Kabutes 
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liąja šalies Konstitucija, yra neabejotinai konstitucinio rango teisės aktas. Tai 
reiškia, jog jo turinys anaiptol nėra tik istorinio akto, o gali ir turi nulemti 
šiuolaikinio konstitucinio reguliavimo realijas.  

Pirmoje pastraipoje yra deklaruojama, jog „Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad 
yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suve-
reninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.“ 
Labai lakoniška sakinio konstrukcija, bet konceptualiai labai turininga ir in-
formatyvi. Konstatavimu, jog šis Nepriklausomybės aktas yra skelbiamas 
„Tautos valia“, sprendžiamas reikšminis tokio apsisprendimo legitimumo 
klausimas.  

Tai lyg ir chrestomatinė tiesa, bet ir kartu labai konceptuali. Taip, jau A. 
Duchesne (André Duchesne) XVI a. veikale Les Antiquités et recherches de la 
grandeur et majesté des roys de France (Paris, 1609) nurodė suvereniteto ir su-
vereno sąvokas, buvo formuluojama Prancūzijos karalių, bet ne Prancūzijos 
Karūnos mirtingumo doktrina. Vėliau ši samprata buvo plėtota daugelio gar-
sių mokslininkų – J. Bodino (Jean Bodin), J. Locko (John Lock) ect. Ji tapo 
konstitucionalizmo teorijų, pozityviosios teisės raidos „We the people...“ kel-
rode. Mykolas Romeris Lietuvoje taip pat suvereniteto koncepciją laikė esmi-
ne pagrindžiant konstitucinės kontrolės reikalingumą.188  

Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės deklaracija (1776 m. lie-
pos 4 d.), net trys jos ketvirtadaliai – tai tarytum Britanijos monarcho elgesio 
analizės aktas, tam tikra prasme – šio asmens corpus delicti. Būtent tas corpus 
delicti motyvuoja ir padrąsina Nepriklausomybės deklaracijos signatarus, legi-
timizuoja (bent patiems sau) deklaracijos pasekmes. Tik taip buvo galima pa-
siekti, kad šią Nepriklausomybės deklaraciją amerikiečiai „supras ir jai pri-
tars“.189 Lietuviškoje 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės deklaracijoje taip 
pat yra ne viena istorinė, tačiau nuosaiki, sakytume, ori aliuzija. Deklaracijoje 
teigiama, kad „yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietu-
vos Valstybės suvereninių galių vykdymas.“ O kai, kas buvo Lietuvoje       
1940 m., kas tai per „svetima jėga“, Lietuvai aiškinti nereikėjo. Turbūt Lietu-
voje nebuvo šeimos, kuri būtų nepatyrusi jos pasekmių.  
                                                
188 Mesonis, G. Tomáš Garrique Masaryk ir Mykolas Romeris: dvi asmenybės, du požiūriai į 

valstybę ir konstituciją. Jurisprudencija . 2009,1(115). 
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Antroje pastraipoje yra sprendžiamas sudėtingas Lietuvos valstybingumo 
tęstinumo klausimas. Čia teigiama, kad „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 
d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliu-
cija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisi-
nės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas.“  Taigi Kovo 11 d. ak-
tas kaip blanketinė teisės norma mus nukreipia į 1916 m. vasario 16 d. Ne-
priklausomybės deklaraciją ir 1920 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos 
Steigiamojo Seimo rezoliuciją. Be valstybės tęstinumo aspekto, šioje pastrai-
poje mes galime pastebėti labai reikšmingą būtent demokratinio politinio re-
žimo pasirinkimo faktą. Ne tik tai, jog „despotizmas demonstruoja politinę as-
teniją ir teisinę anemiją“190, Kovo 11 d. pasirinkimas buvo demokratinis. Ap-
linkybė, jog ilgą laiką Lietuva gyveno nedemokratinio politinio režimo sąly-
gomis, ir tai, kad dauguma tuometinės Europos valstybių savo sėkmę siejo su 
demokratija, lėmė demokratinio režimo pasirinkimo faktą. Akivaizdu, kad tai 
nebuvo sunkus pasirinkimas paties apsisprendimo ir įsipareigojimo demokra-
tijai prasme. Tačiau tai, jog „demokratinės bendruomenės grindimas nėra pra-
eityje – senolių ar protėvių – atlikta veikla: ji gyvuoja tik nenutrūkstamai pa-
laikoma piliečių“191, dar teks pripažinti ir mokėti gyventi nepaprastoje demok-
ratinės ir teisinės valstybės taisyklių sistemoje.  

Trečios pastraipos teiginys „Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir 
nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija“ yra įdomus keliais 
teisiniais aspektais. Visų pirma būtent čia išsprendžiamas Lietuvos valstybės 
sąrangos modelio klausimas. „Vientisa ir nedaloma“ – tai unitarinės valstybės 
modelio pasirinkimas. Tokia formuluotė vienareikšmiai išsprendžia autono-
mijų galimybių klausimą. Tuomet tai buvo politiškai labai aktualus klausimas, 
nes kai kuriuose Lietuvos rajonuose gyvenančios tautinės mažumos diskutavo 
apie tokias galimybes. Teiginys „joje neveikia jokios kitos valstybės konstituci-
ja“ yra struktūriškai įdomus. Jis teisinės logikos kontekste gali atrodyti pertek-
linis. Juk nepriklausomybės prezumpcija lemia faktą, jog nepriklausomoje 
valstybėje neveikia kitos valstybės konstitucija. Tad kas čia norėta pasakyti?  

Kažką panašaus formuluoja Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja, garsio-
sios Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos XVI straipsnyje teigiama, kad „vi-
suomenė, kurioje nėra užtikrintos, garantuojamos teisės ir nėra valdžių pada-
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lijimo, neturi konstitucijos.“192 Neabejotina, kad čia yra konstitucijos sampra-
tų, tiksliau kalbant, tuomet vyravusių sampratų rezultatas. Tuomet konstitu-
cionalizmo ištakų epochoje pats terminas „konstitucija“ buvo kiek idealizuo-
jamas. Jame pačiame glūdėjo kokybiškos sociumo sąrangos turinys. Tik vėliau 
žmonijos raida leido patirti, kad praktikoje yra galima „konstitucija“, kurioje 
negarantuojamos teisės, kurioje iškraipytas valdžių padalijimo mechanizmas. 
Tačiau tuomet teigti, jog visuomenė turi konstituciją, reiškė, kad ta visuome-
nė gerbia ir garantuoja žmogaus teises, kad ta visuomenė yra valdoma val-
džios, kuri veikia stabdžių ir atsvarų pagrindu. Taigi tuomet konstitucijos 
samprata buvo siejama ne tik su šio dokumento formaliu egzistavimu, bet ir su 
konkrečiu – demokratiniu jos turiniu. Lietuvos Kovo 11 d. nepriklausomybės 
akte konstavimas, „kad „Lietuvoje neveikia jokios kitos šalies konstitucija“, taip 
pat atspindi sampratos bei tuometinių polinių realijų aspektus. Šiandien įsitvir-
tinusios konstitucijos, kaip aukščiausios teisės koncepcija, leidžia pažvelgti į šia 
nuostatą kaip perteklinę. Konstitucija, suvereno tautos valia tapusi aukščiausios 
juridinės galios aktu, nepalieka galimybių jokiam tiek nacionaliniam, tiek ir už-
sienio ar tarptautiniam teisės aktui juridine galia prilygti jai. Tačiau tuomet tai 
buvo aktualu dar sykį pakartoti, akcentuoti. Neveikia kitos šalies konstitucija, 
vadinasi, Lietuvos teisės sistema yra savipakankama ir galutinio teisėtumo bei 
teisingumo klausimai sprendžiami čia.  

Konstitucionalizmas nėra dalykas siekiant trumpalaikės naudos; tai tikė-
jimas poreikiu įkurti ir remti tas politinės sistemos vertybes, kurios garantuo-
tų stabilumą, ir įtvirtinti procedūras, kurios apsaugotų demokratinėje visuo-
menėje individo laisvę.193  

Ketvirtoje Nepriklausomybės akto pastraipoje teigiama: „Lietuvos vals-
tybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės prin-
cipams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, 
garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.“ Istorikas J. Balionis 
pastebi, kad Helsinkio Baigiamojo akto įtaka buvo reikšminga mūsų nepri-
klausomybės bylai. Autorius pripažįsta, kad nors ši sutartis tiesiogiai ir nemi-
                                                
192 Orginalo kalba pranc. Déclaration des Droits de l'Homme en Société [Article XVI - “Toute 

Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution. »] La Constitution: Textes mis à jour 8 septembre 
2008. Paris, 2008, p. 63.  

193 Vile, M. J. C. Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis: Liberty Fund, 
Inc., 1998, p. 408.  
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nėjo Lietuvos ar Baltijos valstybių „problemos“, jos politinė aplinka paliko ga-
limybę mūsų nepriklausomybės siekiams.194 Čia deklaruojamas labai svarbus 
principas, jog Lietuva neturi niekam teritorinių pretenzijų, o tai reiškia, kad 
bent šiuo aspektu kaimynams mūsų neriklausomybė nėra grėsmė.  

Nepriklausomybės deklaracijoje minimas įsipareigojimas žmogaus ir pi-
liečio, bet tautinių bedrijų teisėms taip pat buvo labai reikšmingas ne tik for-
maliuoju aspektu, apsisprendimu gyventi visuomenėje, kurioje gerbiamos 
žmogaus teisės. Ši deklaracija buvo reikšminga savo tarptautiniu aspektu. Tai 
pasakymas ir įsipareigojimas pasauliui, jog Lietuva, atstatydama valstybę, 
gerbs žmogaus teises ir laisves, nediskriminuos tautinių mažumų. Taigi Lietu-
va bus pronozuojama ir moderni demokratinio pasaulio valstybė. Šios dienos 
požiūriu tai lyg ir chrestomatiniai dalykai, tačiau tuomet tai buvo geopolitiš-
kai prasminga, nes nepriklausomybės oponentai Lietuvoje ir už jos ribų nuo-
lat ieškojo „argumentų“, kurie galėtų būti prielaida pateisinti bet ką, kas tik 
stabdytų Lietuvą šiame kelyje. Skelbiant nepriklausomybę tam, kad gintume 
žmogaus teises ir laisves, buvo pabrėžiama ne tik vakarietiška filosofija, bet ir 
teigiama pasauliui, jog mes su juo bendrausime pagal žmogaus teisių ir laisvių 
pagarbos suvoktus principus. Neabejotina, kad įsipareigojimas gerbti žmogaus 
teisės ir tautines bendrijas buvo išmintingas žingsnis, palengvinęs Lietuvos 
pripažinimo galimybes.  

Paskutinė – penkta pastraipa „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
kaip suvereninių galių reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suve-
renitetą.“  Paskutinė Nepriklausomybės akto pastraipa yra informatyviai per-
spektyvi. Čia konstatuojamas Lietuvos valstybingumo fakto ir raidos proceso 
negrįžtamumas. „Pradeda realizuoti“ – tai konstatavimas ir drauge informa-
vimas, kad valstybės suverenitetas yra įvykęs faktas, kuris nebėra derybų ar 
svarstymų objektas. Lietuva negali priversti kitų valstybių ją pripažinti čia ir 
dabar, tačiau būtent šis teiginys informuoja pasaulio bendriją, kad nuo šiol 
Lietuva elgsis kaip nepriklausoma valstybė. Tad problema „kaipgi elgtis su 
Lietuva“ – jau nepriklausoma Lietuva, paliekama spręsti konkrečiai valstybei.  

Akivaizdu, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas yra labai tu-
riningas teisinis, filosofinis, politinis, istorinis dokumentas. Jis bus nuolat ty-
rinėjamas, nuolat bus nagrinėjamas jo turinys ir kontekstas. Neabejotina, kad 
bėgant metams jo aktualumas Lietuvoje tik didės, kaip ir dėmesys Aukščiau-

                                                
194  Banionis, J. Helsinkio susitarimų įtaka Lietuvos laisvės bylai. <http://www.genocid.lt/ Lei-

dyba/5/juozas2.htm> 
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siosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo vadovams, visiems Nepriklausomybės 
akto signatarams. 1990 m. Kovo 11 d. atgimė Lietuva. Tikėkime ir darykime 
viską, kas įmanoma, kad jame įtvirtinti nepriklausomybės ir laisvės idealai 
niekad neaplenktų žemės lopinėlio, kuris vadinamas Lietuva.  
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AUKŠČIAUSIOSIOS  TARYBOS –  
ATKURIAMOJO  SEIMO  PIRMININKO  
KONSTITUCINIS  STATUSAS:  GENEZĖ  IR  
KONSTITUCINIAI  PARAMETRAI 
 
 
 
Juozas Žilys 
 
 

Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo195 Pirmininko konstitu-
cinis statusas sietinas su 1988–1990 metų konstitucinių reiškinių, idėjų, fak-
tų visuma, apibūdinančia to laikotarpio konstitucinį procesą, tautos siekį re-
konstruoti okupacinę teisinę tvarką, atkurti demokratinį konstitucionalizmą, 
įsteigti valstybės konstitucines institucijas ir nustatyti konstitucinius jų veik-
                                                
195 1992 m. spalio 29 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas 

„Dėl atkuriamo Lietuvos Respublikos Seimo“, kuriame paskelbta, kad „Naujai išrinktas 
Lietuvos Respublikos Seimas yra ankstesnių nepriklausomos Lietuvos Respublikos Seimų ir 
1990 m. išrinktos Aukščiausiosios Tarybos, pagal Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindi-
nį Įstatymą 1990–1992 m. turėjusios šį sąlyginį vardą, teisių ir tradicijų tęsėjas. Tuo jis iš-
reiškia nepriklausomos valstybės – 1918–1992 m. Lietuvos Respublikos tęstinumą, kuriam 
nėra ir neturi būti pabaigos“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės ži-
nios. 1992, Nr. 33-1013. 1996 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 
deklaraciją „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo“. 
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad nepriklausomoje Lietuvoje visos ša-
lies piliečių rinktų atstovų susirinkimas vadinamas istoriniu Seimo vardu, remdamasis Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. Aktu dėl Lietuvos Nepri-
klausomos Valstybės atstatymo ir Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. Aktu dėl 
atkuriamo Lietuvos Respublikos Seimo, pripažindamas, kad 1940–1990 m. okupacijų ir 
pasipriešinimo laikotarpio pabaigoje, išsivadavimo aušroje, tautos demokratiškai išrinkta ir 
jos suverenią valią reiškusi Aukščiausioji Taryba, atkūrusi ir apgynusi nepriklausomą Lietu-
vos valstybę, iš tikrųjų įvykdė Seimo uždavinius, nusprendė ir skelbė, kad 1990–1992 m. 
dirbusi Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba vadinama: Aukščiausioji Taryba – At-
kuriamasis Seimas.  Žin. 1996, Nr. 116-2712. 
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los pagrindus. Vadinasi, siekiant visapusiškiau atskleisti Lietuvos Respublikos 
parlamento – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko 
statuso turinį atkurtos valstybės institucinėje sąrangoje, reikia atsižvelgti ir į 
Atgimimo laikotarpio konstitucinius reiškinius, ir į 1990–1992 metų politi-
nę socialinę aplinką.  

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rinkiminėje programoje „Lietuvos ke-
lias“, kuri buvo patvirtinta 1990 m. vasario 3 d. Vilniuje Sąjūdžio priešrinki-
minėje konferencijoje196 ir kuria buvo grindžiama Sąjūdžio politinė veikla 
1990 m. vasario 24 d. vykusiuose rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą, buvo apibrėžti tikslai, kuriuos turės įgyvendinti Sąjūdžio remti kan-
didatai į deputatus. Tada deklaruota, kad, paskelbus valstybės atkūrimą, rei-
kės priimti Lietuvos laikinąją konstituciją, kurioje turės būti įtvirtintas de-
mokratiškas ir aiškus parlamentinės, vykdomosios ir teismo valdžių atskyri-
mas, numatyta visuotinai ir laisvai renkamos valdžios reguliari kaita, o piliečių 
renkami valdžios organai privalės turėti visų kitų valdžios organų skyrimo ir 
kontrolės teisę pagal nustatytus įstatymus. Programoje numatyta, kad Konsti-
tucijoje prezidento funkcijas reikės pavesti kolegialiai institucijai — Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumui. 

Vertinant šias ir kitas Sąjūdžio rinkiminės programos nuostatas dėl at-
kurtos Lietuvos valstybės konstitucinės sistemos, galima reziumuoti, kad bu-
vo numatyti tik pagrindiniai laikinosios konstitucinės būsenos metmenys, o 
konkreti konstitucinė kūryba turėjo remtis Lietuvos konstituciniu paveldu, 
laikotarpio nulemtomis politinėmis aplinkybėmis, Sąjūdžio Steigiamajame 
suvažiavime, Sąjūdžio Seimo bei Sąjūdžio Seimo Tarybos priimtais dokumen-
tais.  

Apibūdindamas Laikinojo Pagrindinio Įstatymo projektą Aukščiausio-
sios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Č. Stankevičius atkreipė dėmesį į pa-
grindines šio teisės akto rengimo aplinkybes, esminius jo bruožus, iš kurių 
buvo pažymėti tokie: Laikinojo Pagrindinio Įstatymo rengėjai nesiekė sukurti 
originalaus konstitucijos projekto ir panaudojo 1988–1989 metais parengtą 
projektą; projekte įgyvendintos Sąjūdžio rinkiminės programos pagrindinės 
nuostatos dėl valstybingumo atkūrimo ir konstitucinės raidos artimiausiu lai-
kotarpiu; iš dalies atsižvelgta į 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos konstitu-
cinį paveldą; Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu sprendžiamos tik pagrindinės 
politinės teisinės aktualijos, todėl reikia orientuotis į tai, kad laikinoji Konsti-

                                                
196 Sąjūdžio rinkiminė programa. Atgimimas. 1990 m. vasario 2–9 d., Nr. 5. 
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tucija neišvengiamai bus tobulinama, atsižvelgiant į klausimus, kurie iškils ku-
riant Valstybės teisinius pagrindus197.  

Panašios nuomonės laikosi daugelis mokslininkų, nagrinėjančių Lietuvos 
valstybės atkūrimo istorines, politines, teisines aktualijas. Jų darbuose teigia-
ma, kad „(…) tai nebuvo originalus konstitucinis aktas (…). Tiek iš Pagrindi-
nio įstatymo struktūros, tiek jo turinyje matyti esant nemažai 1978 m. Lietu-
vos TSR Konstitucijos nuostatų, žinoma, griežtai atmetant bet kokias užuo-
minas apie politinius Lietuvos ryšius su Sovietų Sąjunga, apie monopolinę 
vienos partijos padėtį.“198 

 
 
Valdžios institucijų sąrangos, jų sąveikos ir kompetencijų  
klausimas Atgimimo laikotarpio konstituciniuose  
modeliuose ir politiniame procese 
 
Konstitucijų projektai kaip demokratinių lūkesčių raiškos teisinis 

būdas. 1988 m. vienas iš pastebimiausių reiškinių politiniame gyvenime buvo 
Lietuvos mokslų akademijos veikla projektuojant konstituciją, formuojant ir 
skleidžiant idėjas dėl būtinumo reformuoti konstitucinę sistemą. Mokslų 
akademijoje dar prieš susikuriant Sąjūdžiui buvo įsisteigusi neformali darbo 
grupė Konstitucijai parengti, kurioje dalyvavo įvairių sričių specialistai199. 
1988 m. liepos 13 d. Mokslų akademijos prezidentas J. Požėla ir Mokslų aka-
demijos prezidiumo vyriausiasis mokslinis sekretorius E. Vilkas parašė Lietu-
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui raštą, kuriame išdėstė konsti-
tucinės reformos gaires. Netrukus buvo pateiktas ir vientisas Konstitucijos 
projektas200. 

                                                
197 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos posėdžių stenogramos, Nr. 1, p. 80–84. 
198 Andriulis, V., Maksimaitis, M., Pakalniškis, V., Pečkaitis, J. S., Šenavičius, A. Lietuvos teisės 

istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 501. 
199 Genzelis, B. Lietuvos Respublikos Konstitucijos parengimo ištakos ir peripetijos. Lietuvos 

aidas. 2002 m. spalio 22 d.; Pokalbis su akademiku E. Vilku. Lietuvos ateities, pažangos 
vardan. Tiesa. 1988 m. spalio 30 d.; Vilkas, E. Nelengvas Konstitucijos gimimas. Veidas. 
2002, Nr. 43, p. 19. 

200 Projektas buvo paskelbtas 1988 m. spalio 10 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio informaci-
niame biuletenyje „Atgimimas“ nr. 2. 
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Retrospektyviai žvelgiant į tada Mokslų akademijos parengtą ir paskelbtą 
projektą, reikėtų pabrėžti, kad joje buvo konsoliduotai išreikštos visuomenėje 
bręstančios ir Sąjūdžio reikštos idėjos dėl Lietuvos nuosavybės, ūkiskaitos, 
ekonominio savarankiškumo, lietuvių kalbos valstybinio statuso, herbo, vėlia-
vos ir himno, Lietuvos karinių formuočių, Lietuvos pilietybės instituto ir kt. 
Visas šias idėjas vienijo bendras tikslas – visapusiškesnis Lietuvos suvereniteto 
įtvirtinimas, Lietuvos prerogatyvų išplėtimas kultūros, švietimo, mokslo, ūkio 
ir kitose valdymo srityse201. Mūsų nagrinėjamos temos kontekste pažymėtina, 
kad valdžios institucinėje sąrangoje ir jų konstitucinėje apibrėžtyje ženklesnių 
pokyčių nebuvo projektuojama.  

Šiuo atžvilgiu apibūdinant Mokslų akademijos Konstitucijos projektą, 
būtų galima tarti, kad buvo siekiama išplėsti Lietuvos valdžios institucijų ga-
lias ir savarankiškumą sprendžiant aktualius Lietuvai socialinius politinius 
klausimus, tačiau nekelta uždavinio keisti valdžios institucijų sąrangą, suteikti 
papildomų konstitucinių galių asmenims, einantiems atitinkamas pareigas 
valdžios institucijose. 

Mokslų akademijos pasiūlymų nagrinėjimas persikėlė į valdžios instituci-
jas. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sprendimu buvo sudaryta darbo 
grupė202, kurios pirmasis posėdis buvo surengtas 1988 m. rugsėjo 5 d. 1988 m. 
lapkričio 11 d. įvyko baigiamasis pasitarimas ir buvo konstatuota, kad Konsti-
tucijos projektas parengtas203. 
                                                
201 Plačiau apie tai žr.: Buračas, A. Valstybės suvereniteto konstitucinės ištakos. Lietuvos Res-

publikos Konstitucija penkerių metų retrospektyvoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto lei-
dykla, 1988, p. 13–25; Ozolas, R. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos prielaidos. 
Ten pat, p. 34–40; Landsbergis, V. Kovo 11-osios aktų idėjos. Penkeri Lietuvos valstybin-
gumo atkūrimo metai. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos istorijos leidykla, 1997, p. 
12–20.  

202 1988 m. birželio 22 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas „Dėl 
pasiūlymų tobulinti konstitucinius įstatymus ir didinti Liaudies deputatų tarybų vaidme-
nį“.  Žin. 1988, Nr. 19-188. Nutarimu buvo sudaryta darbo grupė, kuri turėjo „apibendrin-
ti kolektyvų, visuomeninių organizacijų, mokslo, kultūros ir meno veikėjų, taip pat kitų pi-
liečių pasiūlymų tobulinti konstitucinius įstatymus ir didinti Liaudies deputatų tarybų 
vaidmenį“. Vėliau ši darbo grupė pačios sprendimu buvo padalyta į tris sekcijas, o Konstitu-
cijos tobulinimo klausimais dirbo: P. Kūris (pirmininkas), nariai: J. Bulavas, J. Galinaitytė, 
V. Geržonas, A. Juozaitis, J. Juzeliūnas, V. Landsbergis, K. Lapinskas, K. Lipeika, Just. Mar-
cinkevičius, Z. Namavičius, M. Sluckis, S. Stačiokas, V. Tomkus, S.Vansevičius, A. Žebriū-
nas, J. Žilys. 

203 Darbo grupės 1988 m. lapkričio 11 d. baigiamojo posėdžio protokole, kurį pasirašė 13 na-
rių, buvo pažymėta, kad „(…) darbo grupė, 1988 m. liepos 11 d. dalyvavusi sekcijos posėdy-
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Darbo grupė priėmė pagrindines Mokslų akademijos konstitucines idė-
jas, siekiant visapusiškiau atskleisti Lietuvos suverenitetą, Lietuvos suverenių 
galių konstitucinę raišką. Reikšmingiausia norma, apibrėžianti Lietuvos poli-
tinius teisinius siekius, buvo ta, kad „TSRS įstatymai galioja Lietuvos TSR 
teritorijoje tik tuo atveju, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos TSR Konstituci-
jai“204.  

Antras aspektas buvo tas, kad darbo grupės Konstitucijos variante, skir-
tingai nuo Mokslų akademijos parengto, buvo užprogramuota ženkli valdžios 
institucijų rekonstrukcija, o pagrindinis bruožas, t. y. konstitucinį virsmą 
ženklinanti riba, – Aukščiausiosios Tarybos konstitucinių galių išplėtimas. 
Buvo numatoma, kad Aukščiausioji Taryba, kurią sudarys 120 deputatų, turi 
tapti nuolatos veikiančia įstatymų leidybos institucija. Pagal siūlytą koncepci-
ją turėjo iš esmės pasikeisti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo statusas. Jis 
nebegalėjo leisti norminių teisės aktų, tačiau ir toliau galėjo spręsti klausimus, 
kurie tradicinėse Vakarų parlamentinėse demokratijose priklauso valstybės 
vadovui (prezidentinėse ir parlamentinėse respublikose – prezidentui, o 
konstitucinėse monarchijose – karaliui). Vietoje dviejų atskirų pareigūnų – 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko ir Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko sumodeliuota viena konstitucinė pareigybė – Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas, kuris pagal pareigas turėjo vadovauti ir ribotos konsti-
tucinės kompetencijos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui. 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas buvo apibūdintas kaip „Aukščiau-
sias Tarybų Lietuvos valstybės pareigūnas ir atstovauja Lietuvos Tarybų So-
cialistinę Respubliką šalyje ir tarptautiniuose santykiuose“. Pirmininką turėjo 
rinkti Aukščiausioji Taryba slaptu balsavimu penkerių metų laikotarpiui ir ne 
daugiau kaip dviem kadencijoms paeiliui. Jį bet kuriuo metu slaptu balsavimu 
galėjo atšaukti Aukščiausioji Taryba. Pirmininkas turėjo atsiskaityti Aukš-
čiausiajai Tarybai. Konstitucinis atskaitingumas buvo siejamas ir su tuo, kad 
deputatai galėjo pateikti paklausimą Pirmininkui.  

                                                                                                           
je, nuo 1988 m. rugsėjo 5 d. dirbo savarankiškai ir, pasirėmusi Lietuvos TSR Mokslų Aka-
demijos parengtu Konstitucijos projektu bei visuomenės pasiūlymais, 1988 m. lapkričio 11 
d. baigė darbą, sudariusi Lietuvos TSR Konstitucijos naujos redakcijos projektą“. 

204 Mokslų akademijos Konstitucijos projekte ši nuostata formuluota kitaip: „TSRS įstatymai 
galioja Lietuvos TSR teritorijoje tik priimtieji sutinkant Respublikos suverenitetą TSRS 
Aukščiausiojoje Taryboje atstovaujantiems liaudies deputatams, arba jų neužprotestavus 
Respublikos Aukščiausiajai Tarybai ar piliečiams pareiškiant savo suverenią valią per refe-
rendumą“. 
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Aukščiausiojo valstybės pareigūno statuso turinys atskleistas jo įgalioji-
muose, kurie buvo formuluojami taip: „pateikti Aukščiausiajai Tarybai prane-
šimus apie Respublikos padėtį ir dėl svarbių vidaus ir užsienio politikos klausi-
mų; pateikti Aukščiausiajai Tarybai kandidatūras išrinkimui į Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko pavaduotojų pareigas, taip pat pasiūlymus dėl Konstituci-
nio Teismo sudėties; pateikti Aukščiausiajai Tarybai kandidatūras išrinkimui į 
Ministrų Tarybos Pirmininko, Liaudies kontrolės komiteto pirmininko, Aukš-
čiausiojo Teismo pirmininko, Prokuroro, Vyriausiojo valstybinio arbitro parei-
gas; vesti derybas ir pasirašyti tarptautines sutartis; vykdyti kitus įgaliojimus, 
kuriuos jam suteikia Konstitucija ir įstatymai“. Pirmininkas turėjo pasirašyti 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuos priėmė Aukščiausioji Taryba. 

Sąjūdžio Seimas pirmojoje sesijoje, vykusioje 1988 m. lapkričio 13 d., 
priėmė rezoliuciją Nr. 1, kurioje pažymėjo, kad Sąjūdžio Seimas absoliučia 
balsų dauguma remia naująją Lietuvos TSR Konstitucijos redakciją, apsvars-
tytą Mokslų akademijos visuotinėje sesijoje š. m. rugsėjo 21 d. ir galutinai pa-
rengtą Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo darbo grupėje Konstitucijai to-
bulinti. Sąjūdžio Seimas kreipėsi į Prezidiumą šiais klausimais: pirma, įtraukti 
į 1988 m. lapkričio 17 d. prasidedančios Aukščiausiosios Tarybos sesijos dar-
botvarkę naujos Konstitucijos redakcijos svarstymą; priimti sesijoje naujos 
redakcijos Lietuvos TSR Konstituciją205. Sąjūdžio iniciatyva projektas pa-
skelbtas spaudoje206, o išleistas leidinys paženklintas Vyčio ženklu. Aukščiau-
siosios Tarybos deputatams buvo įteikta projekto knygelė su LTSR herbu. 

Konstitucijos naujos redakcijos projektas teiktas svarstyti Aukščiausio-
sios Tarybos dešimtojoje sesijoje, vykusioje 1988 m. lapkričio 17–18 d. Darbo 
grupės, rengusios Konstitucijos projektą, vadovui P. Kūriui pranešus apie pa-
teiktą svarstymui Konstitucijos projektą207 ir pradėjus diskusiją šiuo klausi-
mu, aiškėjo, kad projektas nebus patvirtintas. Konstitucijos projekto svarsty-
mą stelbė kiti politiniai akcentai ir aktualijos. Prof. V. Landsbergis, sampro-
taudamas apie Lietuvos konstitucinės raidos perspektyvas to meto politinėje 
tikrovėje, siūlė diskutuoti apie galimybę „(…) pratęsti Aukščiausiosios Tary-
bos sesiją, kad Konstitucija būtų priimta ligi lapkričio 29-osios dienos208. Ga-
                                                
205 Lietuvos kelias. 1. Vilnius, 1989, p. 45. 
206 Atgimimas. 1988 m. lapkričio 15 d. 
207 Lietuvos TRS Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) dešimtoji sesija. 1988 m. 

lapkričio 17–18 d. Stenogramos, p. 145–149. 
208 1988 m. lapkričio 29 d. turėjo prasidėti TSRS Aukščiausiosios Tarybos sesija, kurioje turėjo 

būti priimti įstatymai dėl TSRS Konstitucijos pakeitimų ir papildymų, bei priimtas TSRS 
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lima priimti keletą svarbiausių straipsnių, o visą Konstituciją dar paleisti į pa-
rlamentinių procedūrų mašiną, geravališkai tikintis priimti Konstituciją neei-
linėje sesijoje gruodžio mėnesį ar dar kada nors vėliau.“ Kita vertus, raginta 
nedelsiant priimti bent jau Konstitucijos 70-ojo straipsnio pataisą ta redakci-
ja, kuri ji suformuluota Konstitucijos projekte („TSRS įstatymai galioja Lie-
tuvos TSR teritorijoje tik tuo atveju, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos TSR 
Konstitucijai“)209. 

Deputatė J. Kupliauskienė ragino priimti deklaraciją, kurioje, be kitų 
Lietuvos suvereniteto idėjų, būtų skelbiama, kad „(...) visi TSRS įstatymai 
Lietuvos TSR teritorijoje įsigalioja tik juos ratifikavus Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos sesijoje. TSRS Konstitucijos pakeitimai ir papildymai, 
taip pat ir kiti normatyviniai aktai įsigalioja tik juos patvirtinus Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai ir atitinkamai pakeitus ir papildžius Lietuvos TSR 
Konstituciją ir Respublikos įstatymus“, taip pat rezoliuciją „Apie sąjunginę 
sutartį“210. 

Sąjūdžio reikalavimams nedelsiant pakeisti Konstitucijos tris straipsnius, 
kurie išplėstų prielaidas įgyvendinti Lietuvos savarankiškumo, suvereniteto 

                                                                                                           
Liaudies deputatų rinkimų įstatymas. 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba priėmė nutarimą, kuriuo paragino TSRS Aukščiausiąją Tarybą nesvarstyti šių pro-
jektų, nes jie „stiprina centralizaciją, riboja Respublikos suverenitetą, nepaiso lenininės fe-
deracijos principų“. Pareikšta, kad TSRS Konstitucijos „(...) pakeitimų ir papildymų pro-
jektų rengimo darbus organizuoti taip, kad jie vyktų po to, kai bus parengtos ir priimtos są-
junginių respublikų konstitucijų naujos redakcijos, ir į jas atsižvelgti“. Žin. 1988, Nr. 34-
368. 

209 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) dešimtoji sesija. 1988 m. 
lapkričio 17–18 d. Stenogramos. Vilnius: Mintis, p. 151. 

210 Ten pat, p. 156. Reikalavimai pakeisti Konstitucijos trijų straipsnių redakcijas (11 str. – dėl 
išimtinės Respublikos valstybinės nuosavybės, 37 str. – dėl piliečių lygiateisiškumo, 70 str. – 
dėl Lietuvos TSR Konstitucijos ir įstatymų viršenybės) rėmėsi ir tuo, kad 1988 m. lapkričio 
16 d. Estijos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė politiškai labai reikšmingus dokumentus: 
Deklaraciją „Dėl Estijos TSR suvereniteto“, Rezoliuciją „Dėl sąjunginės sutarties“, įstatymą 
„Dėl Estijos TSR Konstitucijos pakeitimo“. Šiuose dokumentuose suformuluoti Estijos 
TSR suvereniteto raiškos principai: aukščiausioji valdžia priklauso Estijos TSR instituci-
joms; Estijos TSR santykiai su TSRS turi būti grindžiami sutarties pagrindu; TSRS įstaty-
mai Estijos teritorijoje įsigalioja tik tuo atveju, jeigu juos Estija pripažįsta; žemė ir turtai, 
esantys Estijoje, skelbiami jos nuosavybe; pripažįstama privati nuosavybė; užtikrinama 
konstitucinių teisių teisminė gynyba. Žr.: Butvilavičius, D. Estijos Respublikos 1992 m. 
Konstitucija. Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto 
Leidybos centras, 2006, p. 279. 
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siekius to meto Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba nepritarė. Aštrios politi-
nės konfrontacijos sąlygomis Sąjūdžio Seimo Taryba visą šią situaciją apibū-
dino kaip „(...) politinę klaidą, moralinį smūgį lietuvių tautos lūkesčiams ir 
Pabaltijo tautų suverenumo siekiams“. Reikalauta sušaukti neeilinę Aukščiau-
siosios Tarybos sesiją ir baigti svarstyti visus pasiūlymus dėl konstitucinių ak-
tualijų. Sąjūdžio Seimo Taryba pareiškė, kad „(...) Sąjūdis savarankiškai tobu-
lina Lietuvos Konstitucijos projektą, pabrėždamas Respublikos suverenite-
tą“211.  

Konstitucijos projekto teksto rengimo darbai buvo tęsiami po to, kai 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba sudarė deputatų komisiją parengti Kons-
titucijos projektą212, kuris Prezidiumo nutarimu213 buvo paskelbtas visuome-
nei svarstyti214. Plačiau nekomentuojant šio projekto turinio, reikėtų pastebė-
ti jo politinį teisinį dvilypumą. Nors projekte buvo suformuluotos nuostatos 
dėl Lietuvos nuosavybės, pilietybės, nacionalinių karinių formuočių, Lietuvos 
įstatymų prioriteto, t. y. tai, kas buvo išreikšta Mokslų akademijos varianto 
pagrindu parengtame projekte, tačiau pagal TSRS Konstitucijos modelį buvo 
konstruojama valdžios institucijų sąranga. Aukščiausiuoju Lietuvos TSR vals-
tybinės valdžios organu turėjo būti liaudies deputatų suvažiavimas, o Aukš-
čiausioji Taryba buvo apibūdinta kaip „(...) nuolat veikiantis Lietuvos TSR 
valstybinės valdžios organas, vykdantis įstatymų leidybos, tvarkomosios ir 
kontrolės funkcijas“215. Greta šių institucijų numatytas ir Aukščiausiosios Ta-
rybos Prezidiumas, kurio pagrindinės funkcijos buvo užtikrinti suvažiavimo 
posėdžių bei Aukščiausiosios Tarybos sesijų parengimą. Aukščiausiosios Ta-
rybos Pirmininkas apibūdintas kaip „(...) aukščiausias Tarybų Lietuvos vals-

                                                
211 1988 m. lapkričio 20 d. Sąjūdžio Seimo Tarybos išplėstinio posėdžio nutarimas. Lietuvos ke-

lias. 1. Vilnius, 1989, p. 81. Buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė alternatyvius pasiūly-
mus dėl daugelio Lietuvos TSR Konstitucijos straipsnių. Žr.: Lietuvai reikia tikros Konsti-
tucijos (projektas). Atgimimas, 1989 m. sausio 27 d., p. 2, 3.  

212 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos 
TSR Konstitucijos projekto“. Žin. 1988, Nr. 33-360. 

213 1989 m. vasario 27 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas „Dėl 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucijos (Pagrindinio Įstatymo) projekto“.  
Žin. 1989, Nr. 8-56. 

214 Tiesa, 1989 m. vasario 28 d. 
215 Aukščiausiąją Tarybą numatyta sudaryti iš 75 deputatų, kuriuos slaptu balsavimu turėjo 

rinkti Suvažiavimas. Kasmet Aukščiausioji Taryba būtų atnaujinama iki penktadalio. Buvo 
planuota, kad Aukščiausioji Taryba bus šaukiama į eilines pavasario ir rudens sesijas, trun-
kančias tris keturis mėnesius. 
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tybės pareigūnas ir atstovauja Lietuvos Tarybų Socialistinei Respublikai šalyje 
ir tarptautiniuose santykiuose“.  

Savo poziciją dėl šios Konstitucijos projekto paskelbė Sąjūdžio Seimas 
1989 m. balandžio 1 d. vykusioje sesijoje. Pareiškime pabrėžta, kad „(...) pa-
teikto projekto negalima traktuoti kaip suverenios valstybės Konstitucijos. Jis 
nagrinėtinas tik kaip dabartinės Konstitucijos laikinas variantas, pritaikomas 
pereinamajam persitvarkymo etapui. Jame atsispindintis ekonominio, politi-
nio, kultūrinio savarankiškumo siekimas reiškia dalinį padėties pagerinimą 
dabartinėje situacijoje, kelyje į suverenitetą. Tai svarbūs žingsniai, bet ne tik-
rasis suverenitetas. Įvertindamas esamą politinę realybę, vadovaudamasis savo 
Programa ir Seimo 1989 vasario 16 d. Deklaracija, Sąjūdis remia tokius 
žingsnius, bet negali jais apsiriboti. Pateiktas svarstyti Konstitucijos variantas 
negali būti skelbiamas tautos vardu kaip nauja Konstitucija, ką numato pro-
jekto preambulė, nes dėl Ribentropo–Molotovo pakto pasekmių tauta nete-
ko laisvo apsisprendimo sąlygų, ir jos iki šiol nėra atstatytos.“216  

Apibūdindamas to meto siekius sukurti Konstituciją ir ją priimti  
R. Ozolas rašė: „LTSR Konstitucijos projekto patvirtinimas LTSR Aukščiau-
siojoje Taryboje Lietuvos juridinės padėties iš esmės nebūtų komplikavęs, ta-
čiau realiai laisvėjimas vyko taip greitai, kad ta Konstitucija vargu ar būtų įne-
šusi kokių pozityvių slinkčių į žmonių sąmonę ir gyvenimą. Negatyvių duoti 
aiškiai galėjo.“217 

Artėjo Aukščiausiosios Tarybos, kurios deputatai buvo išrinkti 1985 m. 
vasario 24 d. rinkimuose, kadencijos pabaiga. Spartėjo politiniai procesai, ku-
riuos lydėjo teisinės sistemos reforma, apimanti ir atitinkamą valdžios institu-
cijų sąrangos korekciją. Vienas pagrindinių siekinių – nuolat veikiančios at-
stovaujamosios institucijos – parlamento sukūrimas, kuris savaime turėjo iš 
esmės keisti konstitucinę tikrovę. Kaip jau minėjome pradžioje, tokie tikslai 
buvo skelbti ir Sąjūdžio rinkiminėje programoje. Nors šiame politiniame do-
kumente tiesiogiai ir nebuvo suformuluota nuostata apie nuolat veikiančią 
tautai atstovaujančią instituciją, tačiau tokia valdžios institucijų vizija buvo 
matoma kai kuriuose ankstesniuose Sąjūdžio dokumentuose. Štai viename iš 

                                                
216 1989 m. balandžio 1 d. Sąjūdžio Seimo pareiškimas Lietuvos žmonėms dėl pateikto svarstyti 

Lietuvos TSR Konstitucijos projekto. Lietuvos kelias. 1. Vilnius, 1989, p. 50, 51.  
217 Ozolas, R. Lietuvos Respublikos Konstitucijos prielaidos. Lietuvos Respublikos Konstitucija 

penkerių metų retrospektyvoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998, p. 36–37. 
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jų skelbta, kad „(…) tik pastoviai veikianti pilnos sudėties Aukščiausioji Tary-
ba galės kvalifikuotai atlikti įstatymų leidžiamosios valdžios funkcijas“218. 

1989 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba pakeitė ir pa-
pildė galiojusios Konstitucijos skirsnius, kuriuose buvo reglamentuoti klau-
simai, susiję su rinkimais, deputatų statusu, teismais, taip pat su Aukščiausio-
sios Tarybos, Vyriausybės ir kitų institucijų konstitucine konstrukcija, kom-
petencija ir sąveikos pagrindais. Konstitucijos naujos nuostatos turėjo įsiga-
lioti po 1990 m. vasario 24 d. įvyksiančių rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiau-
siąją Tarybą219. 

Konstitucinių pataisų esmė buvo ta, kad Aukščiausioji Taryba turėjo 
tapti nuolat veikiančia valstybės institucija, o tai savaime reiškė esminę val-
džios institucinę reformą. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko konstitucinis 
statusas buvo sumodeliuotas pagal Aukščiausiosios Tarybos deputatų komisi-
jos, taip pat pagal Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sudarytos darbo gru-
pės parengtą ir paskelbtą Konstitucijos variantą, kurį apibūdinome anksčiau.  

 
Idėjos dėl Respublikos Prezidento institucijos ir Aukščiausiosios 

Tarybos Pirmininko statuso. 1989 metų rudenį pradėta diskutuoti apie 
Respublikos Prezidento instituto įkūrimo politines teisines prielaidas, Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininko konstitucinių galių išplėtimą220. Šiuos siūly-
mus vertino ir savo poziciją paskelbė Sąjūdžio Seimas, pareikšdamas, kad „(…) 
LTSR prezidento institutas neatitinka respublikos realios teisinės ir politinės 
padėties. Juo būtų galima apriboti naujai išrinktos Aukščiausiosios Tarybos 
veikimą, sukurti atgauto suverenaus valstybingumo iliuziją. Atrodo, taip sie-
kiama įstatyminiu būdu sutelkti respublikos aukščiausiąją valdžią kelių asme-
nų rankose. Tokiu keliu jau pasuko 11 šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tary-
bos XIII sesija, be visuotino svarstymo priimdama LTSR Konstitucijos 106 
straipsnio pataisą, kurios 5 punktas suteikia LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui didelę valdžią, reguliuojant santykius su kitomis valstybėmis: su-

                                                
218 1989 m. lapkričio 12 d. Sąjūdžio Seimo pareiškimas „Dėl respublikoje vykstančios diskusijos 

rinkimų klausimu“. Lietuvos kelias. Nr. 1. Sud. A. Ardžiūnas, I. Gruzdytė, O.Volun-
gevičiūtė. Vilnius, 1989, p. 85. 

219 1989 m. rugsėjo 29 d. įstatymas „Dėl Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio Įstatymo) 
pakeitimo ir papildymo“.  Žin. 1989, Nr. 29-378. 

220 Plačiau apie tai žr.: Žilys, J. The Issue of Genesis of the Restoration of the Institution of the 
President of the Republic of Lithuania in the Constitutional Process of 1990–1992. Jurisp-
rudencija. Nr. 3(81), 2006, p. 106–118. 
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tinkamai su šiuo punktu LTSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas „veda 
derybas ir pasirašo LTSR tarptautines sutartis“. Nors čia nenumatoma LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko teisė sudarinėti tarptautines sutartis, vis 
dėlto LPS Seimas protestuoja prieš tokius, Lietuvos interesams pavojingus, 
LTSR politikos formavimo įgaliojimus“221. 

1989 m. lapkričio 3–4 dienomis vykusioje Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje deputatas V. Statulevičius pasiūlė pavesti Aukščiausiosios 
Tarybos Įstatymų sumanymų komisijai ar sudarytai specialiai komisijai išsi-
aiškinti Lietuvos žmonių nuomonę dėl Respublikos Prezidento išrinkimo 
tikslingumo. Šį pasiūlymą deputatas argumentavo tuo, kad: 1) Respublikos 
Prezidento institucija turi senas tradicijas Lietuvoje; 2) būtina sustiprinti 
vykdomosios valdžios galias; 3) Respublikos Prezidentas būtų renkamas visų 
piliečių, todėl jo pozicija būtų labai svarbi reiškiant Lietuvos interesus tiek 
Tarybų Sąjungoje, tiek ir užsienyje; 4) valstybės vadovo konstitucinis statusas 
būtų dar vienas žingsnis siekiant Lietuvos valstybės nepriklausomybės;           
5) Respublikos Prezidentas būtų „viršpolitinė“, „viršsrovinė“ institucija, kuri, 
veikdama daugiapartiškumo sąlygomis, padėtų užtikrinti visuomenės interesų 
konsolidaciją222. Aukščiausiosios Tarybos posėdžiui pirmininkavęs Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininkas L. Šepetys paskelbė, kad deputato pasiūlymas  
perduodamas svarstyti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, o šis savo išva-
das turės pranešti kitoje sesijoje223. Beje, 1989 m. lapkričio 2 d. Aukščiausio-
sios Tarybos Prezidiumui buvo įteiktas deputatų grupės pasiūlymas ir teisės 
akto projektas dėl Respublikos Prezidento rinkimų tvarkos ir atitinkamos 
konstitucinės pataisos projektas224. 

Prezidiumo Pirmininkas V. Astrauskas, pranešdamas apie tai, kad Prezi-
diumas nepritarė šiems pasiūlymams, kalbėjo: „(...) Gal iš pirmo žvilgsnio 
prezidentinis valdymas ir atrodo patraukliai, pabrėžia valstybingumą, tačiau 
jo šalininkų argumentai nėra kol kas svarūs. (...) Esant dabartiniam demokra-

                                                
221 1989 m. lapkričio 12 d. Sąjūdžio Seimo pareiškimas „Dėl Respublikoje vykstančios diskusi-

jos rinkimų klausimu“. Lietuvos kelias. 1. Vilnius, 1989, p. 65. 
222 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) keturioliktoji sesija.  

1989 m. lapkričio 3–4 d. Stenogramos. Vilnius, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo leidykla, 1989, p. 114–116. 

223 Ten pat, p. 116. 
224 Ten pat, p. 116. 
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tijos lygiui, kol gajūs autoritarizmo įpročiai, vieno asmens rankose sukaupti 
valdžią būtų gana problematiška ir net neatsargu.“225 

Kai kurie deputatai manė kitaip. Štai deputatas A. Brazaitis teigė, kad iki 
tol, kol „nusistovės politinis tvenkinys“, Lietuvai tiesiog būtina turėti „visos 
liaudies“ renkamą prezidentą ar Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką226. De-
putatas J. Paleckis samprotavo panašiai: „(…) Lietuvai, aišku, nereikia tokio 
Prezidento, koks jis buvo iki 1940 metų. Ypač tarp 1926 ir 1940 metų. Tau-
tos vado, stiprios rankos, be abejo, nereikia, tačiau, matyt, idėja, kad reikėtų 
rinkti tiesiogiai, gimė neatsitiktinai. Kad toks tiesioginis tautos mandatas 
pirmajam respublikos, pirmajam Lietuvos asmeniui būtų labai reikalingas 
šiuo atsakingu pereinamuoju laikotarpiu.“227 

Neįgyvendintos idėjos dėl prezidento instituto įkūrimo peraugo į disku-
siją dėl Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko išrinkimo ne Aukščiausiojoje 
Taryboje, bet visuotiniuose rinkimuose. Deputatams buvo išplatintas Aukš-
čiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl referendumo paskelbimo“ projektas, ku-
rio esmė — paskelbti referendumą, kuriame Lietuvos žmonės nuspręstų, ko-
kiu būdu turėtų būti renkamas Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. 

Projekte siūlyta spręsti referendumu Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-
ko rinkimų tvarkos klausimą ir atitinkamai pakeisti Konstituciją. Referen-
dumą šiuo klausimu siūlyta rengti 1990 metų vasario 24 dieną kartu su Lietu-
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų rinkimais. Nutarimo projekte 
taip pat siūlyta nustatyti, kad referendume priėmus sprendimą dėl Konstitu-
cijos 105 straipsnio antrosios dalies pakeitimo, Pirmininko rinkimus paskirti 
1990 metų kovo 24 dieną kartu su vietinių Liaudies deputatų tarybų deputa-
tų rinkimais. Pristatydamas projektą, deputatas V. Domarkas teigė, kad Pir-
mininko tiesioginių rinkimų idėja labai populiari visuomenėje, ją palaiko 
mokslininkai, politikai ir kiti Lietuvos žmonės, o nustačius tokią rinkimų 
tvarką, tai būtų dar vienas žingsnis „demokratizacijos kryptimi“228. 

Aštri diskusija kilo jau dėl įtraukimo šį klausimą svarstyti sesijoje. Kate-
goriškai prieš šio klausimo svarstymą pasisakė TSRS liaudies deputatai  

                                                
225 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) penkioliktoji sesija. 1989 m. 

lapkričio 23–24 d., 1989 m. gruodžio 4–7 d. Stenogramos, p. 21. 
226 Ten pat, p. 23–24. 
227 Ten pat, p. 26–27. 
228  Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) septynioliktoji sesija. 1990 

m. vasario 7–9 d., 1990 m. vasario 12–14 d. Stenogramos. Vilnius, Lietuvos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos Prezidiumo leidykla, 1990, p. 12–13. 
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K. Antanavičius, K. Motieka, E. Bičkauskas, Z. Vaišvila, Z. Šličytė, K. Uoka. 
TSRS liaudies deputatas R. Gudaitis teigė: „(…) Laikinoji politinių jėgų kon-
sultacinė taryba kreipiasi į Aukščiausiąją Tarybą, siūlydama nesvarstyti šio 
klausimo (…) Tik po rinkimų į Respublikos parlamentą, nusistovėjus politi-
nių jėgų santykiui, bus galima apsispręsti, kokia turėtų būti nepriklausomos 
Respublikos forma: ar tai būtų prezidentinė respublika, su dideliais preziden-
to įgaliojimais – Prancūzijos pavyzdžio penktoji respublika, ar prezidentas 
bus tik Konstitucijos sargas ir garantas.“229  

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas atšaukė šio klausimo nagrinėjimą 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje. Informuodamas apie tai, Prezidiumo sekre-
torius L. Sabutis pranešė, kad, Prezidiumo narių nuomone, teigiamai išspren-
dus šį klausimą, susidarytų nemažai papildomų teisinio pobūdžio keblumų, 
didėtų politinė įtampa. Pastebėjo, kad šiuo atveju yra svarbiau ne kaip, o ką iš-
rinksime Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku, kad jis būtų visiems žinomas, 
kompetentingas žmogus, pasirengęs eiti kartu su parlamentu ir visais Lietuvo-
je gyvenančiais žmonėmis230. 

Klausimo svarstymas buvo nutrauktas po to, kai savo nuomonę dėl šios 
problemos sprendimo neperspektyvumo išdėstė A. Brazauskas. Pastebėjęs, 
kad ši aktualija įvairiais požiūriais buvo svarstoma Prezidiume, pripažino, jog 
šis klausimas yra perdėm sudėtingas tiek politine, tiek ir teisine prasmėmis231.  

 

                                                
229 Ten pat, p. 12. 
230 Ten pat, p. 140. 
231 Atkreipęs dėmesį į to meto politinės situacijos sudėtingumą, A. Brazauskas samprotavo: 

„(…) Ir štai dabar, gerai nepasiruošus, net nepadarius mūsų įstatymų pataisų, pradedant Pa-
grindiniu Įstatymu – Lietuvos Konstitucija, turėtume spręsti, o kokios turėtų būti Lietuvos 
žmonių išrinkto pirmininko teisės? (…) Kokie gi būtų tokio pirmininko santykiai su parla-
mentu? Dabar, kai vyrauja ir didelis nuomonių skirtumas ir didelė įtampa viduje, respubli-
koje, laukia didelis darbas sprendžiant ir ekonominio, ir politinio pobūdžio, ir įvairius kitus 
klausimus. Ar neatsitiktų taip, kad tokio žmogaus, asmens, turinčio liaudies įgaliojimus iš 
vienos pusės, ir  parlamento, taip pat turinčio liaudies įgaliojimus, išrinkto demokratiniais 
pagrindais, nuomonės nesutaps ir tai bus gerokas stabdys mūsų judėjime į priekį?“ Ten pat, 
p. 141. 
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Parlamento vadovo konstitucinio statuso bendrieji pagrindai  
pagal laikinąją Konstituciją 
 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko rinkimų teisinio sureguliavi-

mo poreikis besikeičiančioje politinėje demokratinėje aplinkoje. Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų rinkimai, kurie vyko 1990 m. vasario 
24 d., taip pat pakartotinis balsavimas kovo 4, 7, 8 ir 10 dienomis buvo orga-
nizuoti ir vykdomi pagal tuo metu galiojusį Rinkimų įstatymą232.  

Jau minėjome, kad pagal 1989 m. rugsėjo 29 d. įstatymu pakoreguotą 
Konstitucijos redakciją, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas turėjo būti 
renkamas penkeriems metams slaptu balsavimu. Tačiau konstitucinėse nor-
mose nebuvo teisiškai sureguliuota, kaip turėjo būti renkamas Pirmininkas, ir 
išskirtinai tais atvejais, kai rinkimuose dalyvavo du ar daugiau kandidatų. Ne-
buvo atsakymo ir galiojusiame Reglamente233. 

Išrinkus balsų skaičiavimo ir Mandatų komisiją, buvo pereita prie Aukš-
čiausiosios Tarybos reglamento pakeitimo ir papildymo. Pateikdamas projek-
tą deputatas A. A. Abišala pranešė, kad projektą, remdamiesi įstatymų leidi-
mo iniciatyvos teise, parengė grupė deputatų. Jis kelis kartus buvo apsvarsty-
tas Sąjūdžio deputatų klube (…)234. Apibūdinus įstatymo tikslus ir teisinio re-
guliavimo ribas, vykusioje parlamentinėje diskusijoje reikšta įvairių nuomo-
nių dėl daugelio įstatymo normų. Jos atsispindėjo galutinėje įstatymo redakci-
joje235. 

Reglamento naujojo 111 skirsnio „Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininko rinkimas ir atšaukimas“ 161 str. buvo pakartotos konstituci-
nės nuostatos apie tai, kad Pirmininkas renkamas Aukščiausiosios Tarybos 
pirmojoje sesijoje, o jam atsistatydinus, mirus arba kai jį atšaukia Aukščiausio-

                                                
232 1989 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų rinkimų įstatymas. 

Žin. 1989, Nr. 29-376. 
233 Tai atspindėjo esančią politinę tikrovę, kai kompartijos pasiūlytai kandidatūrai negalėjo bū-

ti alternatyvų, o vienbalsiškumas buvo savaime suprantamas kaip reiškinys, patvirtinantis 
besąlygišką lojalumą partijos „kadrų politikai“. Politinės demokratijos, ir išskirtinai – par-
lamentinės demokratijos sparti raida laužė stereotipus, savaime lėmė būtinumą teisės nor-
momis užtikrinti demokratinių institutų veikimą besikeičiančioje socialinėje politinėje ap-
linkoje. 

234 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija. Stenogramos. Nr. 1, p. 8. 
235 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos TSR įstatymas „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 

reglamento papildymo“.  Žin. 1990, Nr. 9-214. 
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ji Taryba, naujas Pirmininkas renkamas artimiausiame Aukščiausiosios Tary-
bos posėdyje. Įtvirtinus slapto balsavimo principą renkant Pirmininką, nusta-
tyta, kad jis gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms paeiliui. 
Pirmininkas galėjo būti renkamas tik tada, kai rinkimuose dalyvavo ne ma-
žiau kaip du trečdaliai visų Aukščiausiosios Tarybos deputatų. Nustatant 
kandidatų į Pirmininko pareigas siūlymo tvarką, numatyta, kad tokią teisę tu-
ri visi deputatai, o tokiam pasiūlymui turi pritarti dar bent vienas deputatas.  

Išskirtinis Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko rinkimų ypatumas buvo 
tas, kad kiekvienas kandidatas turėjo paskelbti savo būsimosios veiklos pro-
gramą. Nors šių programų pobūdis nebuvo konkrečiau apibrėžtas reglamen-
tinėse nuostatose, tačiau galima preziumuoti, kad tai buvo politinės veiklos 
programa, apimanti ne tik parlamento darbo organizavimą, bet išreiškianti 
kandidato ir jį remiančiųjų nuostatas dėl visuomenės politinių socialinių lū-
kesčių ir jų įgyvendinimo. Šiuo atžvilgiu vertinant „būsimosios veiklos pro-
gramos“ esmę, reikėtų konstatuoti, kad kandidato programos turinys apskri-
tai negalėjo disonuoti su jo rinkimine programa, kuri buvo priimtina rinkė-
jams ir už kurią jie balsavo236. Kandidatų veiklos programų pateikimo priva-
lomumas ir jų svarstymas parlamente reiškė ir tai, kad šioms programoms bu-
vo teikta išskirtinė politinė reikšmė, nes visi kandidatai potencialiai turės įgy-
vendinti „aukščiausiojo valstybės pareigūno“ funkcijas ir atstovauti Lietuvai 
tarptautiniuose santykiuose. Taigi programos pateikimas buvo suvokiamas 
kaip ypatingas reiškinys, sietinas su Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
konstituciniu apibūdinimu ir jo statusu237. 

                                                
236  Štai V. Landsbergis, pristatydamas savo veiklos programą, kalbėjo: „(…) Nėra ji kokia nors 

asmeninė programa. Galėčiau nurodyti į Sąjūdžio rinkiminę platformą, o galbūt verčiau į 
patį Sąjūdį, visą Sąjūdį, ne į organizaciją, o į esmę: tai kas Lietuvoje įvykę, kur mes dalyva-
vome ir kur aš dalyvavau. Sąjūdis – tai mūsų krašto atgimimas: dvasinis, pilietinis, tautinis.“ 
Stenogramos. Nr. 1, p. 43. 

237  Kandidatas į Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareigas A. M. Brazauskas nors tiesiogiai 
ir nenurodė Lietuvos komunistų partijos rinkiminės programos, tačiau iš esmės ja rėmėsi, 
apibrėždamas savo pagrindines politines nuostatas. Viena svarbiausiųjų – nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimas, o žengimas į nepriklausomybę „(…) turi būti labai gerai apmąstytas“.  
A. M. Brazauskas samprotavo, kad „kelyje į nepriklausomybę neturėtų būti taip, kad Lietu-
vos gyventojai pajustų ir pavojų, ir to pavojaus rezultatus. Ignoruoti šiandieninę ekonominę 
padėtį, ekonominius ryšius jokiu būdu negalima.“ Atkreipdamas dėmesį į kitą aktualiją, t. y. 
į okupacinės kariuomenės įgulų statusą, A. M. Brazauskas teigė, kad šis klausimas turėtų bū-
ti išspręstas derybų keliu, remiantis tarptautine teise, orientuojantis į neutralios valstybės 
statusą. Ten pat, p. 34–36. 
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Reglamento 168 ir kituose straipsniuose buvo numatyta, kad Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau 
kaip pusė deputatų, dalyvaujančių Aukščiausiosios Tarybos sesijoje. Deputa-
tas Č. Juršėnas samprotavo, kad „(…) Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 
yra pats svarbiausias valstybės žmogus ir šiuo atveju reikia skaičiuoti nuo visų 
deputatų“238. Pasiūlymui nepritarta nuogąstaujant, kad „(…) tokia norma yra 
dirbtinė, nepriimtina ir gali sukelti parlamentinę krizę tuo atveju, jeigu vienas 
deputatas serga arba mirė ir nėra išrinktas naujas arba dėl kokių nors priežas-
čių keliems deputatams užsispyrus, sužlugtų Aukščiausiosios Tarybos dar-
bas“239. 

Tuo atveju, jeigu buvo iškelti du kandidatai į Pirmininko pareigas, buvo 
laikomas išrinktu tas, už kurį taip pat balsavo daugiau kaip pusė deputatų, da-
lyvaujančių sesijoje. Jeigu nė vienas iš kandidatų tokios balsų daugumos nega-
vo, balsavimas turėjo būti kartojamas. Šiuo atveju turėjo laimėti daugiau balsų 
gavęs deputatas, o jeigu balsai pasiskirstė po lygiai, po pertraukos turėjo būti 
balsuojama dar kartą. 

Iškėlus daugiau kaip du kandidatus, išrinktas buvo laikomas tas, už kurį 
balsavo daugiau kaip pusė deputatų, dalyvaujančių sesijoje. Tuo atveju, kai 
tokios balsų daugumos nesurinko nė vienas kandidatas, turėjo būti rengiamas 
pakartotinis balsavimas. Buvo numatyta ir tokia situacija, kai keli kandidatai 
gavo po lygiai ir mažiausiai balsų, o už juos daugiau balsų surinko daugiau nei 
trys kandidatai.  

Dar sudėtingesnė situacija galėjo būti tada, jeigu už lygiai ir mažiausiai 
surinkusiuosius daugiau balsų gavo mažiau negu trys kandidatai. Tokiu atveju 
pakartotiniam balsavimui buvo paliekami visi kandidatai, o jeigu po tokio 
balsavimo padėtis nesikeitė, balsavimas turėjo būti kartojamas kitą dieną. 

Jeigu pakartotiniam balsavimui liko du kandidatai, galėjo laimėti tas, ku-
ris gavo daugiau balsų. Jei balsai ir vėl pasiskirstė po lygiai, po pertraukos turė-
jo būti balsuojama dar kartą, o tuomet kai balsai vėl pasiskirstė po lygiai, turė-
jo būti balsuojama kitą dieną. Jei balsuojant dėl dviejų kandidatų, laimėjęs 
kandidatas nesurinko daugiau kaip pusės balsų, buvo pereinama prie vadina-
mosios „pasitikėjimo“ procedūros. Tai reiškė, kad Aukščiausioji Taryba atvi-
ru balsavimu paprasta balsų dauguma turėjo pareikšti „pasitikėjimą“ juo. Jei-
gu tokio pasitikėjimo nebuvo pareikšta, turėjo būti skelbiami nauji rinkimai. 

                                                
238 Stenogramos. Nr. 1, p. 13. 
239 Ten pat, p. 23. 
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Diskusijose polemizuota dėl atviro balsavimo teisėtumo, kai sprendžiama, ar 
„pasitikėti kandidatu“. Štai deputatas R. Lapinskas tvirtino, jog „atviro balsa-
vimo“ nuostata prieštarauja Konstitucijai, kurioje numatyta, kad Pirmininkas 
renkamas slaptu balsavimu240. Panašios nuomonės laikėsi ir deputatas  
V. Žiemelis241. 

Nors iš pirmo žvilgsnio reglamentinių normų, nustatančių Pirmininko 
rinkimą, pakeitimas buvo tik formalusis veiksmas, patikslinantis kai kurias te-
chnines organizacines taisykles, tačiau nesunku įžvelgti ir aktualius konstitu-
cinius aspektus. Visų pirma naujas teisinis reguliavimas, kuriuo preciziškai 
buvo apibrėžtos rinkiminės procedūros, bylojo apie siekį įgyvendinti tradici-
nės parlamentinės demokratijos principus to meto politinėje tikrovėje, kurio-
je vis akivaizdžiau buvo regima potenciali politinių teisinių idėjų ir jas reiš-
kiančių asmenybių konkurencija. Šių politinių procesų „juridizavimas“, t. y. 
politinio veikimo teisinis sureguliavimas, buvo prielaida užtikrinant demok-
ratinį vyksmą.  

 
Valstybės vadovo – Prezidento statuso fragmentai valstybės valdžių 

laikinojoje konstitucinėje konstrukcijoje. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
86 str. 1 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas buvo apibūdintas kaip aukš-
čiausiasis Lietuvos Respublikos pareigūnas ir atstovaujantis Lietuvos Respub-
likai tarptautiniuose santykiuose. Jau minėjome, kad toks parlamento vadovo 
konstitucinis apibrėžimas buvo formuluotas Konstitucijos projekte, kurį 
1988 m. rudenį parengė Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo darbo grupė ir 
kuris buvo paskelbtas Sąjūdžio spaudoje, o vėliau įtvirtintas 1989 m. rugsėjo 
29 d. įstatyme „Dėl Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio Įstatymo pakei-
timo ir papildymo). 

Valstybės vadovo – Prezidento tradicinių įgaliojimų, kurie numatyti par-
lamentinėse demokratijose, įtvirtinimą atkuriamojoje konstitucinėje struktū-
roje objektyviai lėmė valstybės valdžios organizavimo poreikis. Tačiau valsty-
bės vadovo (prezidento) konstitucinės galios buvo sutelktos ne vienoje insti-
tucijoje ar pareigūno statusą apibūdinančiose konstitucinėse normose, bet iš-
skaidytos ir padalytos tarp jų. Nors lyginamojoje konstitucinėje teisėje esama 
įvairių valstybės valdžios organizavimo ir kompetencijų paskirstymo formų, 
tačiau yra ir visuotinai pripažinti įgaliojimai, kuriuos vykdo valstybių vadovai.  

                                                
240 Stenogramos. Nr. 1, p. 25. 
241 Ten pat, p. 26. 
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Valstybės vadovo (prezidento) kai kurias funkcijas pagal Laikinąjį Pa-
grindinį Įstatymą įgyvendino Aukščiausioji Taryba, Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Štai Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas, be kitų jam numatytų funkcijų, sprendė šiuos klausi-
mus: teikė Lietuvos Respublikos pilietybę; svarstė klausimus dėl Lietuvos pi-
lietybės netekimo, taip pat dėl prieglobsčio suteikimo; skyrė Lietuvos Respub-
likos apdovanojimus ir suteikė garbės vardus; teikė malonę asmenims, kuriuos 
buvo nuteisę Lietuvos teismai; skyrė ir atšaukė Lietuvos diplomatinius atsto-
vus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų. Iki 1991 m. rugsėjo 
mėn., t. y. iki tada, kai buvo pakoreguota laikinoji Konstitucija, Prezidiumas 
priėmė prie jo akredituotų užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgalioja-
muosius ir atšaukiamuosius raštus. 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas taip pat vykdė kai kuriuos valsty-
bės vadovo – Prezidento įgaliojimus. Šiai veiklos sričiai priklausė pasirašyti 
Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus Aukščiausiosios Tarybos aktus, t. y. 
įgyvendinti ribotą valstybės vadovo funkciją promulguoti (skelbti) parlamen-
to priimtus teisės aktus. Pirmininkas teikė Aukščiausiajai Tarybai pranešimus 
dėl Respublikos padėties ir dėl svarbių Lietuvos vidaus ir užsienio politikos 
klausimų. Jo kompetencijai taip pat priklausė teikti kandidatūras skirti arba 
išrinkti į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko, respublikos prokuroro, kitų Aukščiausiajai Tarybai atsiskaityti 
turinčių valstybės institucijų vadovų pareigas. Pirmininkas galėjo vesti dery-
bas, pasirašyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir pateikti jas ratifi-
kuoti Aukščiausiajai Tarybai. Aktyvėjant tarptautiniams santykiams ir dip-
lomatinei veiklai ir pakeitus laikinąją Konstituciją, Pirmininkui buvo pripa-
žinta prerogatyva priimti užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgalioja-
muosius ir atšaukiamuosius raštus242. 

Aukščiausioji Taryba taip pat vykdė kai kurias funkcijas, kurias kai ku-
riose demokratinėse konstitucinėse sistemose (pvz., prezidentinėse respubli-
kose) įgyvendina valstybių vadovai – prezidentai: skyrė rinkimus; skyrė Mi-
nistrą Pirmininką ir ministrus; rinko teisėjus ir skyrė kai kuriuos pareigūnus; 
steigė apdovanojimus; rengė referendumus. 

Atsižvelgiant į šiuos klausimo aspektus galima reziumuoti, kad Laikina-
jame Pagrindiniame Įstatyme buvo įtvirtinta prieštaringa valstybės institucijų 

                                                
242 1991 m. rugsėjo 10 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 

85 ir 87 straipsnių pakeitimo“.  Žin. 1991, Nr. 27-733. 
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organizavimo, jų sąveikos ir kompetencijų sistema. Tačiau laikinoji Konstitu-
cija buvo vienintelis aukščiausio rango konstitucinis matmuo, kurio pagrindu 
veikė atkurtos Lietuvos valstybės valdžia, buvo užtikrinamos žmogaus teisės ir 
laisvės, brendo visų, kurie dalyvavo politiniame procese, parlamentinės de-
mokratijos patyrimas. 

 
Pirmininko įgaliojimų perleidimo kitiems pareigūnams ir jo pavada-

vimo klausimas. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 87 str. 4 d. 3 p. buvo nustaty-
ta, kad Pirmininkas pateikia Aukščiausiajai Tarybai kandidatūras į Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininko pavaduotojų ir Aukščiausiosios Tarybos sekreto-
riaus pareigas. Šioje normoje buvo įtvirtinta Pirmininko nekvestionuojama 
teisė rinktis ir siūlyti konkrečius asmenis į minėtas pareigas, ši konstitucinė 
galia nebuvo suvaržyta jokiais kitais formaliaisiais teisiniais veiksniais243. Nei 
Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, nei vėliau patvirtintame Aukščiausio-
sios Tarybos reglamente nebuvo numatytas Pirmininko pavaduotojų skaičius. 
Laikytasi požiūrio, kad tokį sprendimą turėtų priimti Aukščiausioji Taryba, 
atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes ir politinės valdžios funkcionavimo už-
tikrinimo poreikius244. 

Pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
pavaduotojai vykdė Pirmininko įgaliojimu kai kurias jo funkcijas ir pavadavo 
Pirmininką, „jeigu jo nėra“ arba jis „negali eiti savo pareigų“. Tokioje teisinėje 
konstrukcijoje buvo regimos dvi skirtingos konstitucinės situacijos. 

Pirmuoju atveju, t. y. tada, kai Pirmininkas pavesdavo atlikti jo funkcijas, 
teisinio reguliavimo kontūrai matomi Reglamento nuostatose. Pirmininkas 
galėjo nustatyti savo pavaduotojų veiklos kryptis, pavesti vienam iš pavaduo-
tojų vadovauti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžiams, įgalioti 
                                                
243 Būtent taip ši konstitucinė norma buvo suprantama 1990 m. kovo 11 d. renkant Pirminin-

ko pavaduotojus. A. M. Brazauskui atsisakius V. Landsbergio pasiūlymo balotiruotis į Pir-
mininko pareigas ir vietoje savęs pasiūlius prof. B. Genzelį, Pirmininkas V. Landsbergis tei-
gė: „Dar noriu pasakyti, kad sutinkamai su Lietuvos Konstitucijos 106-uoju straipsniu teisė 
siūlyti Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojus ir sekretorių yra suteikta Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkui. Jūs mane išrinkote, todėl aš, matyt, ir siūlysiu toliau.“ Žr.: 
Stenogramos. Nr. 1, p. 67. 

244 1990 m. kovo 11 d. V. Landsbergiui pasiūlius rinkti į Pirmininko pavaduotojus ir prasidėjus 
diskusijai dėl šio klausimo, jis kalbėjo: (...) Aš jokiu būdu negalėčiau pasakyti, kodėl būtent 
trys pavaduotojai. Gali būti ir keturi pavaduotojai, bet ar šiandien norėčiau turėti tris pava-
duotojus ir gal tą būtinybę dabar įrodinėti būtų per daug abstraktus klausimas. Tiesiog no-
rėčiau turėti šalia savęs daugiau patyrusių, patikimų žmonių.“ Žr.: Ten pat, p. 64, 65.  
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Aukščiausiosios Tarybos seniūną arba seniūno pavaduotoją pirmininkauti 
Aukščiausiosios Tarybos posėdžiams, pavesti pavaduotojui padaryti praneši-
mą apie respublikos padėtį ir svarbiais Lietuvos vidaus bei užsienio politikos 
klausimais. Šiais atvejais nebuvo konkretinta, kokia teisine forma visa tai bu-
vo galima atlikti, t. y. ar pakako žodžiu pareikštos valios, ar visais atvejais turė-
jo būti išleistas atitinkamas Pirmininko potvarkis. Pirmininko potvarkiai šiais 
klausimais buvo priimami tik išimtiniais atvejais. Štai 1991 m. kovo 25 d. po-
tvarkiu Pirmininkas savo valią išdėstė taip: „Dabartiniame įvadinių pasitari-
mų ir numatomos darybų pradžios etape pavedu Česlovui Stankevičiui, Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojui ir Lie-
tuvos Respublikos Valstybinės delegacijos nariui, vadovauti deryboms su 
TSRS, visais klausimais veikiant mano vardu.“245 Panašiai buvo pasielgta ir 
tada, kai 1992 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. 16 Pirmininkas įgaliojo Česlovą 
Stankevičių atstovauti jam ir „(...) derėtis su Rusijos Federacija dėl buvusios 
SSR Sąjungos kariuomenės, perėjusios į Rusijos Federacijos jurisdikciją, visiš-
ko išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos“246. 

Atskirai nagrinėtinas klausimas dėl Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 87 
str. 3 d. normos, kurioje buvo numatyta, kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninko pavaduotojai „(...) pavaduoja Pirmininką, jeigu jo nėra arba negali eiti 
savo pareigų“, konstitucinio turinio. Nors Aukščiausiosios Tarybos gyvavimo 
laikotarpiu ir nebuvo kilusios realios tokio pobūdžio konstitucinės situacijos, 
tačiau potencialiai jos galėjo rastis. Štai gali būti svarstoma, ar toks pavadavi-
mas galėjo būti legalizuojamas Pirmininko veiksmu (žodžiu ar potvarkiu), ar 
visais atvejais tokią situaciją turėjo konstatuoti Aukščiausioji Taryba priim-
dama atitinkamą sprendimą.  

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Vyriausybė, kitos valstybės 
institucijos kurį laiką veikė esant ypatingoms aplinkybėms. Jų visumą galima 
apibūdinti kaip nepaliaujamą TSRS politinę, ekonominę, karinę agresiją Lie-
tuvos atžvilgiu. Tokių pavojų akivaizdoje, kai buvo realūs pavojai valstybės 
institucijoms normaliai veikti, buvo imamasi neordinarių veiksmų, siekiant 
užtikrinti valstybinės veiklos nepertraukiamumą ir tęstinumą. 

                                                
245 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-

čiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, paskyrimai, potvarkiai. 1991 m. sausio 16 d.–1991 m. gruodžio 20 d., p. 2. 

246 Ten pat. Archyvinė byla. 1992 m. sausio 30 d.–1992 m. lapkričio 17 d., p. 7. 
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1991 m. sausio 13 d. Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą, kuriame 
skelbta, kad smurtu ar kitokia prievarta sutrikdžius 1990 metais teisėtai iš-
rinktai Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai vykdyti savo įgaliojimus, 
turi būti sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybė emigracijoje. Nustatyta, 
kad Respublikos Vyriausybės emigracijoje įgaliojimai prasideda nuo to mo-
mento, kai tampa aišku, jog Aukščiausioji Taryba negali susirinkti ir laisvai 
priiminėti sprendimų. Vyriausybės emigracijoje vadovu buvo paskirtas užsie-
nio reikalų ministras Algirdas Saudargas, suteikiant jam teisę skirti Vyriausy-
bės emigracijoje narius ir diplomatinius atstovus247. Beje, tai nebuvo pirmasis 
atvejis, kai Aukščiausioji Taryba buvo priversta spręsti valstybės institucijų 
įgaliojimų vykdymo tęstinumą ekstremaliomis sąlygomis, t. y. tada, kai nebe-
galėjo vykti demokratinis konstitucinis procesas248. 

Šiame kontekste reikėtų vertinti ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
1991 m. sausio 16 d. pasirašytą dokumentą, kuris buvo pavadintas „Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko paskyrimas“. Ranka rašy-
tame dokumente sakyta: „Aš, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis, ankstesnių pavojų metu pareiškęs arti-
miausiems, kad mano žuvimo arba dingimo atveju, ar jeigu dėl kitų priežasčių 
negalėčiau eiti pareigų, pirmuoju savo pavaduotoju su visais įgaliojimais pa-
skiriu Bronių Kuzmicką, dabar tą raštu patvirtinu. Abu šie egzemplioriai turi 
vienodą galią.“249 

Žinoma, šis Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko dokumentas konstitu-
ciniame kontekste vertintinas nevienareikšmiškai. Šio veiksmo imtasi drama-
tiškoje politinėje karinėje situacijoje, kai iškilo realūs pavojai atkurtajam vals-
tybingumui, Pirmininko asmens saugumui. Dokumentas galėtų būti apibū-

                                                
247 1991 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės emigracijoje“.  Žin. 1990, Nr. 3-57. 
248 1990 m. kovo 24 d. nutarime skelbta, kad Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į agresyvią 

TSRS laikyseną Lietuvos Respublikos atžvilgiu ir į tai, kad „(...) dėl kurių nors smurto veiks-
mų šios sudėties 1990 m. vasario – kovo mėn. laisvai išrinkta Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba gali būti suvaržyta veikti ir laisvai reikšti tautos valią“, nutarė „(...) tokiu at-
veju suteikti nepriklausomos Lietuvos Respublikos atstovui Vašingtone ir prie Šventojo 
Sosto p. Stasiui Lozoraičiui taip pat ir šios, 1990 m. kovo 11 d. paskelbtos atstatytos Lietu-
vos Respublikos ypatingojo pasiuntinio ir atstovo įgaliojimus“. Žin. 1990, Nr. 10-313. 

249 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, paskyrimai, potvarkiai. 1991 m. sausio 16 d.–1991 m. gruodžio 20 d., p. 1. 
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dintas ir kaip pareigūno politinis testamentas, ir kaip istorinis politinis reiški-
nys, bylojantis apie to meto potencialiai tikroviškas grėsmes Konstitucijai. 

 
Konstitucinė atsakomybė ir imunitetai. Laikinajame Pagrindiniame 

Įstatyme (86 str. 4 d.) skelbta, kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas turi 
atsiskaityti Aukščiausiajai Tarybai. Atskaitingumo principas sietas su kita 
konstitucine norma apie tai, kad Pirmininką slaptu balsavimu galėjo atšaukti 
Aukščiausioji Taryba. 

Pirmininko atšaukimo procedūra buvo suformuluota dar prieš renkant 
Pirmininką 1990 m. kovo 11 d. priimtame įstatyme dėl tada galiojusio Aukš-
čiausiosios Tarybos reglamento pakeitimo. Numatyta, kad atšaukimo inicia-
tyvos teisę turėjo ne mažiau kaip 15 Aukščiausiosios Tarybos deputatų. Toks 
reikalavimas turėjo būti pateiktas posėdžio pirmininkui, kuris jį privalėjo ne-
delsdamas paskelbti250. 

Kitas Pirmininko atšaukimo procedūrų teisinio sureguliavimo aspektas 
buvo tas, kad reikėjo numatyti ne tik teisines garantijas deputatams inicijuoti 
Pirmininko atšaukimą, tačiau įtvirtinti saugiklius, kurie neleistų piktnau-
džiauti teise. Deputatas E. Jarašiūnas siūlė suformuluoti nuostatą, kaip dažnai 
galima inicijuoti nepasitikėjimą, ir argumentavo: „(...) Sakysim, deputatų 
grupė iškelia nepasitikėjimo klausimą. Svarstymas – trys valandos. Po to, 
praėjus dešimčiai minučių, kita grupė vėl gali kelti tą patį klausimą.“251 Sie-
kiant, kad nebūtų piktnaudžiauta šia teise, Reglamente buvo nustatyta, kad 
tuo atveju, kai atšaukti Pirmininką reikalauta nebe pirmą kartą toje pačioje 
sesijoje, kiekvieną kartą tokiam reikalavimui reikėjo dvigubai didesnio depu-
tatų skaičiaus. Sprendimas dėl Pirmininko atšaukimo turėjo būti priimamas 
slaptu balsavimu, jeigu už tai balsavo daugiau kaip pusė visų Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų. 

Konstitucinės normos dėl Pirmininko atšaukimo buvo pakoreguotos vė-
liau, kai buvo priimtas vientisas Aukščiausiosios Tarybos reglamentas252. Jame 

                                                
250 Jau tada polemizuota dėl deputatų skaičiaus, kurie galėtų inicijuoti Pirmininko atšaukimo 

procedūrą. Štai deputatas L. Sabutis teiravosi, kokiu kriterijumi vadovautasi nustatant tokį 
deputatų kiekį, o deputatas E. Jarašiūnas tvirtino, kad tai per mažas skaičius ir siūlė, jog to-
kią iniciatyvą galėtų pareikšti 28 deputatai, t. y. viena penktoji parlamento visų deputatų. 
Žr.: Stenogramos. Nr. 1, p. 11, 12. 

251 Ten pat, p. 12. 
252 1991 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos reglamentas.  Žin. 

1991, Nr. 14-359. 
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laikytasi jau esančio teisinio reguliavimo, išskyrus keletą naujovių, kurias lėmė 
pokyčiai Aukščiausiosios Tarybos politinėje struktūroje. Štai pasiūlymas dėl 
Pirmininko atšaukimo turėjo būti svarstomas, kai tą motyvuotu raštu pateikė 
Prezidiumas, nuolatinė komisija, frakcija ar laikinoji deputatų grupė.  

1990 m. kovo 11 d. patvirtintoje Laikinojo Pagrindinio Įstatymo redak-
cijoje buvo nustatyta, kad deputatas turėjo teisę pateikti paklausimą Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkui, Ministrų Tarybai (Vyriausybei), kitų orga-
nų, kuriuos sudaro arba išrenka Aukščiausioji Taryba, vadovams. Institucijos 
ar pareigūnai privalėjo duoti atsakymą ne vėliau kaip per tris dienas arba kito-
kia Aukščiausiosios Tarybos nustatyta tvarka. Paklausimo teisės įgyvendini-
mo procedūros taisyklės buvo numatytos Reglamente. 

1990 m. rugsėjo 11 d. įstatymu Aukščiausioji Taryba pakeitė šią konsti-
tucinę normą, o Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 90 straipsnio naujoje redak-
cijoje nebebuvo numatyta deputatų teisė kreiptis su paklausimu į Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininką253. Deputatas K. Lapinskas, pateikdamas šį pro-
jektą, argumentavo tuo, kad Pirmininko konstitucinio statuso prigimtis ski-
riasi nuo kitų pareigūnų: „(…) Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas yra iš 
esmės pačio Parlamento, mūsų Aukščiausiosios Tarybos vadovas (...) Tuo 
tarpu paklausimas teisiškai nagrinėjant yra kontrolės forma, taikoma jau kitų 
valstybės organų vadovams, kuriuos formuoja Aukščiausioji Taryba.“254 Bai-
giamosiose diskusijose apibendrindamas kalbėjusiųjų pasiūlymus, deputatas 
samprotavo: „(…) Jeigu mes įteisiname galimybę teikti paklausimus Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkui, tai mes galime nusiristi iki to, kad kiekvie-
nam deputatui pradėsime duoti paklausimus.“255 Panašios nuomonės laikėsi ir 
deputatai A. Taurantas, E. Jarašiūnas. Šis teigė, kad reikia skirti išorines ir vi-
daus parlamentinės kontrolės formas256. 

Diskusijose reikštos ir kitos nuomonės. Deputatas B. Genzelis retoriškai 
klausė: „(...) Ar Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas privalo at-
sakyti į deputatų bet kokį klausimą dėl jo veiksmų, ar neprivalo? Ar apskritai 
pagal 90 str. jis yra už kritikos ir už paklausimo ribų?“257 Apie tai, kad reikia 

                                                
253 1990 m. rugsėjo 11 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 

90 straipsnio pakeitimo“.  Žin. 1990, Nr. 27-649. 
254 Stenogramos. Nr. 15, p. 151. 
255 Ten pat, p. 177. 
256 Ten pat, p. 169. 
257 Ten pat, p. 153. 
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palikti paklausimo galimybę ir Pirmininkui, kalbėjo deputatai Č. Juršėnas,  
V. Šadreika258.  

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko konstituciniame statuse buvo įtvir-
tinti ne tik specialieji įgaliojimai, apibūdinantys jį kaip „aukščiausiąjį Lietuvos 
Respublikos pareigūną“, tačiau ir deputato teisinį statusą apibrėžiantys teisi-
niai veiksniai. Vienas iš jų buvo asmens neliečiamybės ir kitos garantijos, nu-
statytos Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, ir išskirtinai – įstatyme „Dėl 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato statuso“ bei Aukš-
čiausiosios Tarybos reglamente. 

 
 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas –  
parlamento vadovas ir deputatas 
 
Aukščiausiosios Tarybos veiklos organizavimo funkcija. Laikinojo 

Pagrindinio Įstatymo 87 str. 1 p. buvo abstrakti nuostata apie tai, kad Pirmi-
ninkas „vykdo bendrąjį vadovavimą rengimui klausimų, kuriuos turi apsvars-
tyti Aukščiausioji Taryba“. Jos turinys konkretizuotas Aukščiausiosios Tary-
bos reglamente.  

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas buvo ir Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo vadovas, o Prezidiumas vaidino konstituciškai reikšmingą vaid-
menį valdžios institucijų sąrangoje. Prezidiumas organizavo Aukščiausiosios 
Tarybos sesijų rengimą, koordinavo nuolatinių komisijų veiklą, padėjo depu-
tatams vykdyti jų įgaliojimus, Pirmininkui prašant padėjo vadovauti rengiant 
klausimus, kuriuos turėjo svarstyti Aukščiausioji Taryba. Ši institucija svarstė 
sesijų darbų programas ir savaitės posėdžių darbotvarkės projektus, koordina-
vo įstatymų projektų rengimą ir jų pateikimą Aukščiausiajai Tarybai. Prezi-
diumas galėjo svarstyti įstatymų projektus ir teikti pasiūlymus Aukščiausiajai 
Tarybai dėl tolesnės jų eigos, sudaryti darbo grupes įstatymų projektams reng-
ti ir komisijas Aukščiausiosios Tarybos bei Prezidiumo pavedimams vykdyti. 

Pirmininko teisinį statusą apibūdino ir kitos išskirtinės teisės parlamen-
tinėse procedūrose. Štai Pirmininkas bet kuriuo svarstomu klausimu Aukš-
čiausiosios Tarybos, nuolatinių ar laikinųjų komisijų posėdžiuose galėjo be ei-
lės išsakyti savo arba Prezidiumo nuomonę. Pirmininkui ar Prezidiumui pa-

                                                
258 Stenogramos. Nr. 15, p. 162, 163, 164. 
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reikalavus galėjo būti rengiamas uždaras Aukščiausiosios Tarybos posėdis. 
Pirmininkas be eilės vieną kartą galėjo kalbėti parlamentinėse diskusijose, taip 
pat reikalauti daryti neeilinę pertrauką posėdžiuose. 

 
Aukščiausiosios Tarybos sesijų ir posėdžių šaukimo prerogatyvų 

klausimas. Aukščiausioji Taryba kasmet rinkosi į eilines – pavasario ir rudens 
– sesijas. Neeilines sesijas galėjo šaukti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
savo iniciatyva arba pasiūlius ne mažiau kaip trečdaliui deputatų. Reglamente 
patikslinta, kad neeilinėje sesijoje galėjo būti svarstomi tik tie neatidėliotinos 
valstybinės reikšmės klausimai, kuriuos pateikė jos iniciatoriai. Neeilinių sesi-
jų šaukimą lėmė politinės aplinkybės, pvz., kai reikėdavo spręsti ypatingos 
svarbos aktualijas, kurias diktavo laikotarpis259. Darbotvarkėje nenumatyti 
Aukščiausiosios Tarybos posėdžiai galėjo būti surengti Prezidiumo arba ne 
mažesnės kaip vieno trečdalio bendro deputatų skaičiaus deputatų grupės ini-
ciatyva. 

Aukščiausiojoje Taryboje ne kartą buvo diskutuota apie tai, kad neeili-
nių posėdžių sušaukimo teisę reikėtų suteikti Pirmininkui, nes Prezidiumas 
taip pat ne visada galėdavo susirinkti į posėdį ir skubiai priimti atitinkamą 
nutarimą260. Atsižvelgdama į politinę karinę situaciją 1991 m. rugpjūčio mėn., 
Aukščiausioji Taryba priėmė protokolinį nutarimą, kuriuo suteikė Pirminin-
kui įgaliojimus prireikus sukviesti Aukščiausiosios Tarybos neeilinės sesijos 
posėdį261. Šią teisę Pirmininkas įgyvendino 1991 m. rugpjūčio 31 d. išleisda-
mas potvarkį Nr. 3. Šiame dokumente pastebėdamas, kad jis veikia „Pagal 
Aukščiausiosios Tarybos man suteiktus įgaliojimus“, Pirmininkas šaukė 
Aukščiausiosios Tarybos neeilinės sesijos plenarinį posėdį ir siūlė svarstyti: 
pranešimą apie politinę padėtį; įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Laikino-
                                                
259 Baigiantis Aukščiausiosios Tarybos trečiajai sesijai, 1991 m. birželio 27 d. Aukščiausioji Ta-

ryba pratęsė sesiją iki 1991 m. liepos 31 d. Žr.: Dokumentų rinkinys. Nr. 3, p. 319, 320. Pa-
sibaigus šiam terminui 1991 m. liepos 31 d. Prezidiumo nutarimu buvo sušaukta neeilinė 
sesija ir pasiūlyta preliminari jos dienotvarkė. Žr.: Dokumentų rinkinys. Nr. 3, p. 362. Bai-
giantis šios neeilinės sesijos pirmajai darbo dienai Aukščiausioji Taryba pratęsė ir ši sesijos 
darbą iki 1991 m. rugpjūčio 22 d. Žr.: Dokumentų rinkinys. Nr. 3, p. 386, o 1991 m. rugp-
jūčio 27 d. nutarė padaryti pertrauką neeilinės sesijos darbe. Žr.: Dokumentų rinkinys. Nr. 
3, p. 400. 

260 Plačiau apie tai žr.: Stenogramos. Nr. 39, p. 215, 241. 
261 1991 m. rugpjūčio 27 d. Aukščiausiosios Tarybos protokolinis nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos neeilinės sesijos tolesnio darbo“. Dokumentų rinki-
nys. Nr. 3, p. 400.  
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jo Pagrindinio Įstatymo 85 ir 87 straipsnių pakeitimo“ projektą; Lietuvos 
Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų projektą; kitų įsta-
tymų projektus262. 

Nors Pirmininko prerogatyva šaukti neeilines Aukščiausiosios Tarybos 
sesijas, taip pat nenumatytus sesijų posėdžius ir nebuvo įtvirtinta Laikinajame 
Pagrindiniame Įstatyme ir Reglamente, tačiau šis klausimas neretai iškildavo 
parlamentiniuose debatuose, o 1992 m. pradžioje buvo formuluojamas teisės 
aktų projektuose dėl Pirmininko konstitucinių galių išplėtimo. Štai 1991 m. 
spalio 31 d. vėl buvo diskutuota apie Pirmininko galimybę sušaukti Aukščiau-
siosios Tarybos neeilinį posėdį tuo atveju, kai Aukščiausiosios Tarybos Prezi-
diumas dėl kvorumo negali priimti tokio sprendimo. V. Landsbergis tada kal-
bėjo: „(…) tai gali būti tokia galimybė prireikus man sušaukti plenarinį posė-
dį. Nors šiaip taisyklės to turbūt nenumato, nes tik Prezidiumas gali sušaukti. 
Ar jūs galite suteikti tokią galią? Ar norėsite suteikti? Tai jau antras klausi-
mas. O pirmas – tai Reglamento žinovams: ar kritišku atveju aš galėčiau per 
radiją ar kitaip apeliuoti ir bent po pietų sukviesti plenarinį posėdį?“ Tada po 
trumpos diskusijos šiuo klausimu deputatai priėjo išvadą, kad nebus pažeistos 
procedūros, jeigu Aukščiausioji Taryba nutars sušaukti posėdį, o nesant reika-
lui – Pirmininkas galėtų per radiją ar televiziją paskelbti, kad posėdis neį-
vyks263. 

 
Pirmininkavimas Aukščiausiosios Tarybos posėdžiams. Viena iš 

konstitucinių Pirmininko funkcijų buvo vadovauti Aukščiausiosios Tarybos 
posėdžiams, t. y. tradicinė parlamentų vadovų prerogatyva. Posėdžiams galėjo 
vadovauti ir Pirmininko pavaduotojas.  

Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai, pradedančiai valstybingu-
mo atkūrimo ir įtvirtinimo darbus, jau pirmosiomis veiklos dienomis iškilo 
aibė darbo organizavimo problemų. Vienas iš klausimų buvo tas, kad tiek 
Pirmininkas, tiek ir jo pavaduotojai dėl didelio užimtumo negalėjo užtikrinti 
tinkamo pasirengimo posėdžiams, darbų koordinavimo tarp nuolatinių ko-
misijų, administracinių tarnybų. Jau 1990 m. kovo 12 d. Pirmininko pava-
duotojas K. Motieka pirmininkaudamas posėdžiui pasiūlė išrinkti keletą de-

                                                
262 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-

čiausiosios Tarybos Pirmininko Sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, potvarkiai. 1991 m. sausio 16 d.–1991 m. gruodžio 20 d., p. 7.  

263 Stenogramos. Nr. 43, p. 153. 
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putatų, kurie galėtų padėti Pirmininkui ar jo pavaduotojui sklandžiau vado-
vauti posėdžiams. Orientuotasi į tai, kad Pirmininko pavaduotojai pasikeis-
dami pirmininkautų posėdžiams, o Pirmininkui būtų skirta nuolatinė darbo 
vieta prie pirmininkaujančiojo posėdžiui ir galimybė bet kada perimti vado-
vavimą posėdžiui. Diskutuota, kaip pavadinti deputatą, talkinantį pirminin-
kaujančiajam. Protokoliškai nuspręsta, kad iki tol, kol bus įsteigta Aukščiau-
siosios Tarybos seniūno pareigybė, vadinti šį deputatą posėdžiui pirminin-
kaujančiojo padėjėju. Pirmuoju padėjėju išrinktas deputatas A. Abišala264. 

Netrukus laikinosios Konstitucijos nuostata dėl pirmininkavimo posė-
džiams buvo patikslinta numatant, kad Pirmininko pavedimu posėdžiams ga-
li pirmininkauti Aukščiausiosios Tarybos renkamas seniūnas arba jo pava-
duotojas265. Kurį laiką seniūno ir jo pavaduotojo teisės ir pareigos nebuvo 
konkrečiau apibrėžtos, o pirmininkaudami posėdžiams jie vadovavosi ben-
drosiomis reglamentinėmis nuostatomis. Šių pareigūnų statusas visapusiškiau 
buvo atskleistas Reglamente įtvirtinant teisines sąveikas tarp Pirmininko, jo 
pavaduotojų, Aukščiausiosios Tarybos Sekretoriaus, jo pavaduotojo ir seniū-
no bei jo pavaduotojo266. 

Pirmininko funkciją pirmininkauti Aukščiausiosios Tarybos posėdžiams 
vis labiau stelbė kitų įgaliojimų, apibūdinančių Pirmininką kaip aukščiausiąjį 
Lietuvos Respublikos pareigūnų ir atstovaujantį Lietuvos Respublikai tarp-
tautiniuose santykiuose, įgyvendinimo mastai. 

 
Įstatymų leidimo iniciatyvos teisė. Šiuo atžvilgiu vertinant Pirmininko 

įgaliojimus visų pirma reikia pastebėti, kad Pirmininko konstitucinį statusą 
apibūdino ne tik įgaliojimai, kuriuos jis įgyvendino kaip aukščiausiasis Lietu-
vos Respublikos pareigūnas, bet ir visuma teisių ir pareigų, kurios sudarė 
Aukščiausiosios Tarybos deputato konstitucinio statuso turinį. Kita vertus, 
Pirmininko statuso ir deputato statuso sąveika buvo nevienareikšmė, o Laiki-

                                                
264 Apie šią diskusiją žr.: Stenogramos. Nr. 1, p. 139–141. Beje, deputatas V. Šadreika siūlė atei-

tyje parengti Spikerio įstatymą ir jo nuostatus. 
265 1990 m. kovo 29 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 

pakeitimo“. Žin. 1990, Nr. 11-333. Svarstant šį klausimą buvo pasiūlymų, kad Aukščiausio-
sios Tarybos posėdžiams galėtų pirmininkauti ir Prezidiumo nariai. Žr.: Deputato K. La-
pinsko pranešimą apie įstatymo projektą dėl Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo. 
Stenogramos. Nr. 4, p. 201. 

266 1991 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos reglamentas. Žin. 
1991, Nr. 14-359. 
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najame Pagrindiniame Įstatyme buvo nustatyti tik bendrieji šios sąveikos pa-
rametrai.  

Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 81 str. buvo įtvirtinta, kad įstatymų lei-
dybos iniciatyvos teisė priklausė deputatams, Prezidiumui, Pirmininkui, nuo-
latinėms komisijoms, Ministrų Tarybai, Aukščiausiajam Teismui, respublikos 
prokurorui. Taigi laikinojoje Konstitucijoje, apibrėžiant asmenis ir instituci-
jas, kurie turėjo įstatymų leidimo iniciatyvos teisę, Pirmininkas buvo išskirtas 
iš kitų deputatų ir tuo individualizuojant jo galimybes inicijuoti įstatymų lei-
dybos procesą. 

Aukščiausiosios Tarybos darbo laikotarpiu Pirmininkas plačiai naudojo-
si šia prerogatyva, teikdamas Aukščiausiajai Tarybai ir Prezidiumui įvairių ak-
tų projektus. Jo iniciatyva buvo priimami parlamento pareiškimai, kreipimai-
si, laiškai, deklaracijos ir kiti politinio pobūdžio dokumentai. Tokia parla-
mentų aktų grupė lyginamojoje Konstitucijoje apibūdinama kaip parlamento 
„rezoliucijų teisė“. Šie nenorminiai aktai Lietuvos valstybės atkūrimo laiko-
tarpiu buvo labai svarbūs, jais buvo reaguojama į tarptautinius ir vidaus gyve-
nimo reiškinius, deklaruojami valstybės ir visuomenės politiniai socialiniai   
siekiniai. Politinė valia, kuri buvo reiškiama šiuose dokumentuose, neretai 
buvo svarbus veiksnys, skatinantis rengti, priimti konkrečius visuomeninius 
santykius reglamentuojančius teisės aktus. 

Be konstituciškai apibrėžtos įstatymų leidimo iniciatyvos teisės, buvo pa-
sitelkiami ir kiti būdai skatinti teisinio reguliavimo veiklą. Štai 1991 m. rugp-
jūčio 26 d. potvarkiu Pirmininkas pavedė Krašto apsaugos departamentui 
skubiai parengti Lietuvos Respublikos ordinų ir medalių suteikimo nuostatus 
ir „(...) pirmenybę teikti papildytiems Vyčio Kryžiaus ir užsienio piliečiams 
teikiamų garbės ženklų nuostatams“267. 1992 m. kovo 17 d. potvarkiu Nr. 8 
pavesta Aukščiausiosios Tarybos Juridiniam skyriui parengti teisės akto pro-
jektą dėl Aukščiausiosios Tarybos deputatų pajamų privalomojo deklaravi-
mo268. 

1991 m. gruodžio 10 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje svarstant 
konstitucingumo raidos, Konstitucijos rengimo perspektyvas kalbėta ir apie 
Pirmininko kitas galimybes veikti teisėkūros procesą. Deputatas P. Varanaus-

                                                
267 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-

čiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, paskyrimai, potvarkiai. 1991 m. sausio 16 d.–1991 m. gruodžio 20 d., p. 6. 

268 Ten pat. Archyvinė byla. 1992 m. sausio 30 d.–1992 m. lapkričio 17 d., p. 5. 
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kas, kreipdamasis į Pirmininką, kalbėjo: „(…) Ar sutiktumėte (ar tiksliau, gal-
būt – negalėtumėte) jūs, pasitelkę jums reikiamus žmones, paruošti programą 
spręsti problemoms, kurias mes galbūt galėtume iki Konstitucijos priėmimo 
aptarti Aukščiausioje Taryboje, kad būtų geresnis mūsų valstybingumo vys-
tymasis.“269 V. Landsbergis, komentuodamas pasiūlymą, samprotavo: „(…) O 
tokias darbo grupes, kaip jūs sakote, sudaryti (…) Jeigu aš to imčiausi, galėtų 
būti net ir priekaištaujama, kad yra dubliuojami kiti struktūriniai padaliniai. 
Teisingumo ministerija tuo turi užsiimti, yra Teisinės sistemos komisija. Dar 
Pirmininkas sudarys kokią nors komisiją prie Pirmininko?! Na, tikriausiai čia 
aš susilaukčiau įvairiausių komentarų dėl to (…) mūsų gyvenimas nėra toks 
paprastas, kad kiekvieną gerą idėją galima būtų ir įgyvendinti be problemų.“270 

Nors ir buvo nuogąstaujama dėl tokios veiklos formos teisinio pagrįstu-
mo, tačiau 1992 m. pradžioje ir vėliau Pirmininko potvarkiais buvo pradėta 
sudaryti darbo grupes, kurios turėjo nagrinėti, apibendrinti ir teikti pasiūly-
mus dėl įvairių teisinių, socialinių problemų. 1992 m. balandžio 6 d. potvar-
kiu Nr. 24 „Kovai su nusikalstamumu Lietuvoje analizuoti ir stiprinti“ Pir-
mininkas įsteigė „(...) laikiną Pasitarimą, kurio branduolį sudarys deputatai  
E. Jarašiūnas, Z. Juknevičius, J. Prapiestis“. Potvarkyje nurodyta, kad „(...) Į 
pirmąjį posėdį, kuris šaukiamas mano kabinete šių metų balandžio 7 d. 20 
val., kviečiami Vidaus reikalų ministras P. Valiukas, valstybės kontrolierius 
K. Uoka, Generalinis prokuroras A. Paulauskas.“271 1992 m. balandžio 16 d. 
potvarkiu Nr. 25 sudaryta konsultacinė grupė, kuriai buvo pavesta nagrinėti 
asmenų nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo problemas 
ir įstatymo nenumatytus atvejus, o prireikus teikti Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkui ir Aukščiausiajai Tarybai įstatymų rengimo pasiūlymus272. Tokio 
pobūdžio laikinųjų patariamųjų struktūrų prie Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininko buvo įsteigta ir daugiau273. 

                                                
269 Stenogramos. Nr. 46, p. 287, 288. 
270 Ten pat, p. 288. 
271 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-

čiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, paskyrimai, potvarkiai. 1992 m. sausio 30 d.–1992 m. lapkričio 17 d., p. 10.  

272 Konsultacinę grupę sudarė: Jonas Prapiestis, Zenonas Juknevičius, Oskaras Jusys, Juozas Ži-
lys, Šarūnas Adomavičius. Vėliau į jos sudėtį buvo įtraukti Valentinas Mikelėnas, Povilas 
Žumbakis. Žr.: Ten pat, p. 11.  

273 1992 m. liepos 6 d. potvarkiu Nr. 30 buvo įsteigtas „nuolat veikiantis Pasitarimas“, kurio 
pagrindinė funkcija buvo nagrinėti gamybos ir verslo problemas. Žr.: Ten pat, p. 18. 1992 



�146 

Pastebėtina, kas „Pasitarimų“, „Konsultacinių grupių“ statusas nebuvo 
apibrėžtas konkrečiais teisiniais kriterijais. Besiformuojančioje parlamentinė-
je praktikoje laikytasi nuomonės, kad pagrindinis jų steigimo tikslas buvo 
formuluoti išvadas ir pasiūlymus Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui, kurie 
prireikus galėjo būti įgyvendinami reiškiant atitinkamas iniciatyvas Aukščiau-
siojoje Taryboje ir Prezidiume. 

 
 
Aukščiausiojo Lietuvos Respublikos pareigūno statuso  
raiška Pirmininko konstitucinėse funkcijose 
 
Įgaliojimai užsienio politikos srityje ir tarptautiniuose santykiuose. 

Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio įstatymo 86 str. 1 dalyje skelbta: 
„Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas „(...) atstovauja 
Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose“. 87 str. 1 dalies 5 p. nusta-
tyta, kad Pirmininkas „(…) veda derybas ir pasirašo Lietuvos Respublikos 
tarptautines sutartis, pateikdamas jas ratifikuoti Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiajai Tarybai“. Pastaroji norma konkretizuota Tarptautinių sutarčių įsta-
tyme, kurio 5 str. numatyta, kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, Mi-
nistras Pirmininkas ir užsienio reikalų ministras turi teisę derėtis dėl Lietuvos 
Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo, priimti jų tekstus ar jas pasirašy-
ti be specialių įgaliojimų274. 

Aukščiausiosios Tarybos Užsienio reikalų komisijai buvo pavesta rengti 
ir svarstyti įstatymų bei kitų teisinių aktų, susijusių su užsienio reikalais, pro-
jektus ir teikti išvadas, taip pat analizuoti Užsienio reikalų ministerijos, vals-
tybės ir visuomeninių organizacijų, palaikančių ryšius su užsienio šalimis, pa-

                                                                                                           
m. liepos 23 d. potvarkyje Nr. 32 buvo rašoma: „(...) Realizuodamas š.m. liepos 5 d. paskelb-
tą sumanymą, šiuo potvarkiu steigiu Tremtinių grįžimo fondą, kurio pradžią sudarys Brazi-
lijos lietuvių auka.“ Potvarkyje numatyta, kad Fondo nuostatai turės būti pateikti Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumui. Žr.: Ten pat, p. 20. 1992 m. rugsėjo 11 d. potvarkyje Nr. 
33 apie Fondą buvo sakoma taip: „Užbaigdamas Tremtinių grįžimo fondo steigimą, skiriu 
šios sudėties Fondo valdybą: Nijolė Ambrazaitė, Vytautas Cinauskas, Balys Gajauskas, Vy-
tautas Raščius, Petras Tumonis. Valdyba remsis nuostatais, kurių turiniui 1992 m. liepos 29 
d. pritarė Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas.“ Žr.: Ten pat, p. 21. 

274 1991 m. gegužės 21 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“.  Žin. 
1991, Nr. 16-415.  
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grindines politikos kryptis, metodus bei veiklą, teikti pasiūlymus, rekomen-
dacijas, supažindinti su jais Aukščiausiąją Tarybą275. 

Formuojant atkurtos Lietuvos valstybės užsienio politiką, dalyvaujant 
tarptautiniuose santykiuose, atitinkamą vaidmenį vaidino Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas ir visų pirma įgyvendindamas konstitucinę teisę skirti ir 
atšaukti Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptauti-
nių organizacijų. Prezidiumas galėjo spręsti klausimus dėl deputatų siuntimo į 
užsienio komandiruotes su Aukščiausiosios Tarybos, Prezidiumo, nuolatinių 
komisijų užduotims. Prezidiumas dažnai priimdavo politinius dokumentus, 
kuriais reaguodavo į svarbiausias politines aktualijas, susijusias su Lietuvos už-
sienio politika276. Vertinant Pirmininko įgaliojimus užsienio politikoje ir ją 
įgyvendinant, vis aktyviau dalyvaujant tarptautiniuose santykiuose, reikia tu-
rėti galvoje ir tai, kad Pirmininkas buvo ir Prezidiumo vadovas.  

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme nebuvo konkretizuotos Vyriausy-
bės funkcijos užsienio politikos srityje, o Vyriausybės įstatyme numatyta, kad 
ji: rengia sutartis su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir 
imasi priemonių užtikrinant jų vykdymą, taip pat plėtoja santykius su užsie-
nio šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis; teikia Aukščiausiajai Tarybai 
pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos atstovybių įsteigimo užsienio valstybėse 
ir kitų valstybių atstovybių įsteigimo respublikoje; atstovauja Lietuvos Res-
publikai tarptautiniuose santykiuose pagal savo kompetenciją277. Svarbiausias 
Užsienio reikalų ministerijos uždavinys buvo Lietuvos valstybės užsienio poli-
tikos formavimas ir įgyvendinimas, o veiklos sritys apibrėžtos tik bendrais 
bruožais278. 

Išskirtinai pažymėtina Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko veikla vado-
vaujant deryboms su užsienio valstybėmis, formuluojant derybų strategijos ir 
                                                
275 1991 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos reglamentas.  Žin. 

1991, Nr. 14-359. 
276 Pavyzdžiui, 1990 m. kovo 31 d. pareiškimu Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas reagavo į 

TSR Sąjungos vadovybės ketinimus pradėti Lietuvoje neteisėtą jaunuolių šaukimą į TSRS 
ginkluotąsias pajėgas. Dokumentų rinkinys. Nr. 1; 1991 m. kovo 10 d. Prezidiumas, siek-
damas kuo greičiau atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į daugėjančias provokacijas ir tę-
siamos TSRS ginkluotos agresijos eskalaciją, pareiškė, kad Lietuvos valdžia kartu su Lietu-
vos žmonėmis visomis jėgomis ir turimomis priemonėmis gins atstatytą nepriklausomą Lie-
tuvos valstybę, piliečių laisvę ir teises. Ten pat, Nr. 2, p. 542, 543. 

277 1990 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas. Žin. 1990, Nr. 11-330. 
278 1990 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respub-

likos ministerijų pagrindinių funkcijų“. Žin. 1990, Nr. 18-476.  
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taktikos kryptis, jas įgyvendinant. Pagrindinis šios veiklos tikslas buvo įgy-
vendinti 1990 m. kovo 11-osios dokumentus ir užtikrinti jų vykdymą Lietu-
vos tarptautiniuose santykiuose, ir tais pagrindais bei principais, kurie buvo 
įtvirtinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akte „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo“279.  

1990 m. kovo 12 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas savo laiške 
„Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninkui, Jo Prakilnybei Michailui Gorbačiovui“, pranešdamas apie 1990 m. 
kovo 11-osios teisinius aktus ir kitus politinius nutarimus, įtvirtinančius Lie-
tuvos valstybės atstatymą, išreiškė tikėjimą, kad „(…) Jūs pats ir visa Tarybų 
Sąjungos vadovybė supratingai ir geranoriškai traktuos mūsų sprendimus, ir 
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga pripažins atstatytą nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką“. Laiške rašyta: „Šį kreipimąsi į Jus prašome laikyti mūsų 
oficialiu pasiūlymu Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungai pradėti derybas 
dėl sureguliavimo visų klausimų, susijusių su įvykusiu nepriklausomos Lietu-
vos valstybės atstatymu. Ypač atidaus Jūsų dėmesio tikimės dėl Lietuvos jau-
nuolių, šiuo metu esančių TSRS ginkluotosiose pajėgose, saugumo.“280 

1990 m. kovo 13 d. kreipimesi į TSRS Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninką M. Gorbačiovą V. Landsbergis, pabrėždamas, kad nuo 1940 m. birželio 
15 d. TSRS ginkluotųjų pajėgų dalinių buvimas Lietuvos teritorijoje neturėjo 
ir dabar neturi teisinio pagrindo, kvietė TSRS Vyriausybę pritarti Aukščiau-
siosios Tarybos pasiūlymui artimiausiu ir abiem šalims palankiu metu pradėti 
derybas dėl karinių dalinių statuso, dislokavimo ir visiško išvedimo iš Lietu-
vos Respublikos teritorijos281. Atsakyme į TSRS Prezidento M. Gorbačiovo 
laišką dėl neeilinio trečiojo TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimo, 
kuriuo buvo paskelbta, kad 1990 m. kovo 11-osios Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimai negalioja, pabrėžta, jog „(…) Mes visada manėme ir manome, kad 
visos valstybinių santykių problemos turi būti sprendžiamos tik politinėmis 
priemonėmis, labiausiai branginant taikingumą ir palankumą.“282 1990 m. 
kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos laiš-
ke, kurį pasirašė V. Landsbergis ir kuriame buvo įvertintos Lietuvos Respub-
likos okupacijos istorinės politinės ir teisinės aplinkybės, dar kartą atkreiptas 
                                                
279 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas „Dėl Lietuvos ne-

priklausomos valstybės atstatymo“. Žin. 1990, Nr. 9-222. 
280 Žin. 1990, Nr. 9-227. 
281 Ten pat, Nr. 9-234. 
282 Dokumentų rinkinys. Nr. 1, p. 336. 
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dėmesys į tai, kad „(…) Lietuva daug kartų pabrėžė savo geranoriškus ketini-
mus neatidėliotinai pradėti derybas su TSRS Vyriausybe tokiu būdu, kad abi 
šalys galėtų atvirai ir racionaliai aptarti visus joms iškilusius klausimus. Lietu-
vos Vyriausybė nenustatė išankstinių sąlygų tokioms deryboms, tik pasitai-
kius kelioms progoms, Lietuvos įgaliotiniai Maskvoje turėjo progos pabend-
rauti su TSRS Prezidentu M. Gorbačiovu.“283 

Atsakydamas į kitą TSRS Prezidento kreipimąsi, Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininkas 1990 m. balandžio 5 d. pasiūlė surengti pirmines dvišales 
konsultacijas, kurių tikslas – išsiaiškinti abiejų šalių pozicijas jas dominančiais 
klausimais. Laiške patvirtinta, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Tary-
ba pasirengusi pradėti dialogą ir aptarti, kaip užmegzti naujus valstybių san-
tykius284. 

Realus žingsnis inicijuojant derybas su Maskva buvo Aukščiausiosios Ta-
rybos 1990 m. liepos 5 d. nutarimas, kuriame nustatyta, kad „(…) joms iš Lie-
tuvos Respublikos pusės vadovauja jos Aukščiausioji Taryba“. Numatyta, kad 
būtina sudaryti Politinio teisinio ir diplomatinio pasirengimo komisiją, kuri 
parengtų Lietuvos Respublikos ir TSR Sąjungos savitarpio santykių principų 
projektą, sudarytų ekspertų ir specializuotas parlamentines – vyriausybines 
darbo grupes. Pasirengimo deryboms tvarka ir turinys turėjo būti koordinuo-
jami „(…) su Estijos Respublika ir Latvijos Respublika, aptariant Baltijos vals-
tybių taryboje“285. Įgyvendindama šį nutarimą, Aukščiausioji Taryba sudarė 
jau minėtą Politinio, teisinio ir diplomatinio pasirengimo komisiją ir pavedė 
jai svarstyti pagrindines politines, teisines ir ekonomines derybų nuostatas, 
rengti atitinkamus dokumentus ir teikti juos tvirtinti Aukščiausiajai Tary-
bai286. 

1990 m. liepos 11 d. Aukščiausioji Taryba pavedė Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininkui V. Landsbergiui ir Ministrei Pirmininkei K. Prunskienei 
pradėti formuoti Valstybinę delegaciją tarpvalstybinėms Lietuvos Respubli-
kos ir TSR Sąjungos deryboms, kuri atskiru nutarimu buvo įgaliota pasirašyti 

                                                
283 Dokumentų rinkinys. Nr. 1, p. 343, 344. 
284 Ten pat, p. 356, 357. 
285 1990 m. liepos 5 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl pasirengimo tarpvalstybinėms 

deryboms su TSR Sąjunga“.  Žin. 1990, Nr. 20-512. 
286 1990 m. liepos 11 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Politinio, teisinio ir diploma-

tinio pasirengimo deryboms su TSR Sąjungos komisijos“. Valstybės žinios. 1990, Nr. 21-
523. Komisiją sudarė: B. Kuzmickas, P. Kūris, K. Lapinskas, K. Motieka, R. Ozolas, A. Ru-
dys, A. Sakalas, A. Saudargas, G. Šerkšnys, G. Vagnorius.  
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protokolą dėl derybų pradžios, tikslų ir sąlygų, taip pat pradėti ir vesti dery-
bas287. 1990 m. rugpjūčio 21 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimu patvirtinta 
Valstybinė delegacija (A. Abišala, P. Kūris, V. Landsbergis, R. Ozolas, K. 
Prunskienė, A. Saudargas, Č. V. Stankevičius, E. Zingeris). Nustatyta, kad 
remiantis Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 86 ir 87 straipsniais suteiktomis 
prerogatyvomis delegacijai vadovauja Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. 
Delegacija buvo įgaliota pasirašyti derybų pradžios ir sąlygų protokolą, kuris 
turėjo būti ratifikuojamas Aukščiausiojoje Taryboje, ir vesti tarpvalstybines 
derybas su TSRS delegacija, laikantis Aukščiausiosios Tarybos aprobuotų de-
rybų pagrindinių nuostatų ir tikslų288. 

Pasirengimas deryboms su TSR Sąjunga, kontaktai ir diskusijos Maskvo-
je su TSR Sąjungos vadovais ir pareigūnais vyko esant sudėtingoms politi-
nėms socialinėms aplinkybėms289. Preliminarūs veiksmai ruošiantis deryboms, 
techninių protokolinių pobūdžio pozicijų derinimas vyko ekonominės blo-
kados, nepaliaujamo politinio spaudimo, karinės grėsmės fone. Dviprasmiškai 
lūkuriuojančios pozicijos dėl Baltijos kraštų siekių laikėsi Vakarų valstybės. 
Tada reikėjo ne tik tvirtai laikytis pagrindinių politinių teisinių principų, ku-
riais buvo grindžiamas Lietuvos valstybės atkūrimas, tačiau lanksčiai ir apdai-
riai spręsti politinių teisinių kompromisų klausimus290. 

                                                
287 1990 m. liepos 11 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Valstybinės delegacijos tarp-

valstybinėms Lietuvos Respublikos ir TSR Sąjungos deryboms formavimo“. Žin. 1990, Nr. 
21-524. 

288 1990 m. rugpjūčio 21 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
valstybinės delegacijos narių patvirtinimo“ . Žin. 1990, Nr. 25-618. 

289 Apie derybas ir jų aplinkybes plačiau žr.: Landsbergis, V. Lūžis prie Baltijos. Politinė auto-
biografija. Vilnius: Vaga, 1997, p. 184–219; Kuzmickas, B. Išsivadavimas. Užsienio politi-
kos epizodai. 1988–1991. Vilnius: Apostrofa, 2006, p. 90–102; Bičkauskas, E. Pasirinki-
mas. Politiko autobiografija. Vilnius: G. Arbačiausko įmonė, 2000. 

290 Vienas tokių diplomatinių žingsnių buvo 1990 m. gegužės 23 d. Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimas, kuriuo buvo nuspręsta „(...) pristabdyti oficialių tarpvalstybinių derybų laiko-
tarpiui tuos iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktų ky-
lančius jų realizavimo veiksmus ir sprendimus, kurie susiję su interesais, abiejų pusių api-
brėžtinais kaip derybų objektas“. Nutarimas turėjo įsigalioti prasidėjus tarpvalstybinėms 
Lietuvos Respublikos ir TSRS deryboms ir turėjo veikti šalių nustatytu derybų laikotarpiu 
pagal jų patvirtintą reglamentą. Žr.: Žin. 1990, Nr. 16-436. 1990 m. birželio 29 d. Aukš-
čiausioji Taryba pareiškė, kad, siekdama tarpvalstybinių Lietuvos Respublikos derybų su 
TSR Sąjunga, „(…) skelbia nuo tokių derybų pradžios 100 dienų moratoriumą 1990 m. ko-
vo 11 d. Aktui dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, tai yra sustabdo iš jo ky-
lančius teisinius veiksmus“. Tokių derybų pradžia, jų tikslai ir sąlygos turėjo būti fiksuojami 
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Viena svarbiausių atkurtos Lietuvos valstybės institucijų – Aukščiausio-
sios Tarybos, Vyriausybės ir jų pareigūnų užsienio politikos veiklos krypčių 
buvo diplomatinių santykių su Rusijos Federacija formavimas. Atsiliepdama į 
Rusijos Federacijos pasiūlymą pradėti derybas, Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
jau 1990 m. liepos 19 d. patvirtino parlamentinę vyriausybinę komisiją kon-
sultacijoms su Rusijos Federacija ir pavedė Komisijai suderinti derybų princi-
pus, objektą ir sąlygas291. 

1991 m. liepos 29 d. Maskvoje buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos sutartis dėl tarpvalstybinių santykių. Lietuvos Respubli-
kos oficialiąją delegaciją sudarė: V. Landsbergis (delegacijos vadovas); Č. 
Stankevičius, G. Vagnorius, A. Saudargas, V. Jarmolenka, E. Zingeris292. Prieš 
pasirašant sutartį imtasi intensyvių diplomatinių veiksmų. Štai 1992 m. liepos 
17 d. įvyko Rusijos Prezidento B. N. Jelcino ir Lietuvos Aukščiausiosios Ta-
rybos Pirmininko V. Landsbergio susitikimas, jame buvo patvirtintas tvirtas 
ketinimas plėtoti lygiateisius geros kaimynystės ir abipusiškai naudingus san-
tykius remiantis pasirašyta sutartimi. Be daugelio kitų klausimų (pilietybės, 
mažumų teisių gynimo, migracijos, dėl teisinės pagalbos sutartinių įsipareigo-
jimų), buvo pasikeista informacija dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esan-
čių buvusios SSR Sąjungos ginkluotųjų pajėgų dalinių. Abi šalys pareiškė, kad 
yra pasirengusios skatinti šių dalinių išvedimą remiantis susitarimu, kuris turi 
būti pasiektas per vieną mėnesį. Susitikimo dalyviai susitarė artimiausiu metu 
pasikeisti diplomatiniais atstovais pasiuntinių lygmeniu. Susitikimo komuni-
kate skelbta, jog „(...) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-

                                                                                                           
šalių įgaliotųjų delegacijų specialiu protokolu. Pareiškime taip pat akcentuota, kad Aukš-
čiausioji Taryba gali moratoriumą pratęsti arba atšaukti, jis netenka galios, nutraukus dery-
bas. Numatytas dar vienas saugiklis, t. y. tai, kad esant įvykiams ir aplinkybėms, dėl kurių 
Aukščiausioji Taryba negali normaliai vykdyti valstybinės valdžios funkcijų, moratoriumas 
tuo pačiu momentu netenka galios. Žr.: Žin. 1990, Nr. 20-508. Vadinamasis „moratoriu-
mas“ neteko teisinės reikšmės paaiškinus, kad TSRS delegacija nesutinka pasirašyti tarpvals-
tybinių derybų pradžios protokolo, ir kai Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą, kuriuo 
pripažino netekusiomis galios 1990 m. birželio 29 d. pareiškimo ir 1990 m. rugpjūčio 21 d. 
nutarimo nuostatas dėl tarpvalstybinių derybų pradžios protokolo pasirašymo prielaidų. 
Žr.: Žin. 1991, Nr. 2-36. 

291 Komisiją sudarė: Č. V. Stankevičius (pirmininkas), L. Andrikienė, P. Udrys, V. Čepaitis,  
K. Glaveckas, V. Jurna, J. Karvelis, V. Katkus, A. Merčaitis, Č. Okinčicas, R. Paulauskas,  
N. L. Rasimavičius, Z. Šličytė, K. Uoka, E. Vilkas. Dokumentų rinkinys. Nr. 1, p. 226.  

292 Pasirašant sutartį taip pat turėjo dalyvauti E. Bičkauskas, V. Čepaitis, E. Jarašiūnas, J. Karve-
lis, V. Katkus, N. L. Rasimavičius, E. Vilkas. Ten pat, Nr. 3, p. 555, 556. 
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ninkas iškėlė klausimą, kad būtų grąžinti KGB archyvai; tai buvo priimta dė-
mesingai ir gautas Rusijos Federacijos Prezidento susitikimas“293.  

Aktyviai vyko derybos dėl okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos. Žlugus Tarybų Sąjungai šios ginkluotosios pajėgos 
perėjo Rusijos jurisdikcijai, todėl buvo didinamos diplomatinės pastangos 
spartinti derybinį procesą, spręsti tiek principinio, tiek ir organizacinio po-
būdžio klausimus. Turint galvoje tai, kad tarptautinėse derybose dalyvauja 
atitinkamos valstybės institucijos ir jų pareigūnai, šiuo atveju atkreipsime 
dėmesį tik į vieną Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko veiksmą, bylojantį ap-
ie pareigūno individualias pastangas sprendžiant problemas. 1992 m. birželio 
7 d. potvarkyje, pabrėždamas, jog jis politiškai vadovauja deryboms dėl Rusi-
jos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos, prašė „(…) imtis priemonių, 
kad Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos galimybėmis būtų su-
rinkti duomenys apie išvedamos kariuomenės karininkų ir praporščikų šeimų 
poreikius apgyvendinti jas naujose persikėlimo vietose (pagal pridedamą krei-
pimosi pavyzdį ir įsteigiant atitinkamą informacijos kaupimo centrą)“294. 

Aukščiausiosios Tarybos vienas pagrindinių strateginių tikslų buvo vals-
tybės pripažinimo siekimas. 1990 m. kovo 11 d. kreipimesi į pasaulio tautas 
pabrėžta, kad Aukščiausioji Taryba, paskelbusi nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės tęstinumą ir sugrįžimą į laisvųjų pasaulio šalių šeimą, tikisi jų broliško 
solidarumo ir paramos295. 1990 m. kovo 17 d. kreipimesi į demokratinių vals-
tybių vyriausybes Aukščiausioji Taryba, skelbdama, kad Lietuva grįžta į ne-
priklausomų demokratinių valstybių šeimą, pabrėžė, jog „(...) svarbus politinis 
ir moralinis paramos ženklas būtų pripažinti Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. įstatyminius aktus, nutarimus ir naująją 
Lietuvos Respublikos Vyriausybę. To prašome ir iš anksto dėkojame“296. 

Šiame kontekste vertintini ir individualūs Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininko veiksmai, siekiant įgyvendinti Aukščiausiosios Tarybos politines po-

                                                
293 Rusijos Federacijos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-

ko susitikimo komunikatas. Ten pat, Nr. 4, p. 410–412. 
294 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-

čiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, paskyrimai, potvarkiai. 1992 m. sausio 30 d.–1992 m. lapkričio 17 d., p. 15. 

295 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į pasaulio 
tautas. Žin. 1990, Nr. 9-226. 

296 1990 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į demokra-
tinių valstybių vyriausybes. Žin. 1990, Nr. 9-248. 
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zicijas, apibrėžiančias Lietuvos užsienio politikos uždavinius. Vienas iš Pirmi-
ninko laiškų buvo skirtas Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui George‘ui 
Bushui. Laiške rašoma apie viltį, „(...) kuri yra mūsų širdyse – kad Jūsų didžio-
ji demokratijos tėvynė parems Lietuvą ir kitais, naują politinę situaciją atitin-
kančiais būdais. Būčiau dėkingas, jei Jūs laikytumėte Lietuvos Respublikos 
reikalų patikėtinį Vašingtone poną Stasį Lozoraitį jam priimtinose ribose 
mano įgaliotu tarpininku ir asmeniniu atstovu santykiams su JAV valstybi-
nėmis įstaigomis.“297 

1990 m. kovo 15 d. kreipiamasi į Čekoslovakijos Respublikos Prezidentą 
Vaclavą Havelą ir sakoma, kad „(...) Dabar Lietuvai reikia politinės paramos – 
pripažinimo. Mes tikimės, kad Čekoslovakija pripažins ir Lietuvos Respubli-
kos tęstinumą, ir jos Vyriausybę, kuriai vadovauja p. K. Prunskienė.“298 1990 
m. kovo 22 d. laiške popiežiui Jonui Pauliui II rašyta apie tai, kad Lietuvos 
Respublika nori sugrįžti į laisvų pasaulio tautų bendriją, kurios pilnateise nare 
ji buvo, ir siekia atnaujinti buvusius ryšius su kitomis valstybėmis. „(...) Mes 
nuolankiai prašome Jūsų šventybės oficialiai pripažinti atkurtos nepriklau-
somos Lietuvos Respublikos Vyriausybę, paskirti Lietuvai atitinkamo rango 
diplomatinį atstovą ir atvykti į mūsų šalį su apaštališkuoju vizitu – tokį norą 
esate ne kartą parodęs.“299 

1990 m. gegužės 12 d. Taline įvyko Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos Pirmininko V. Landsbergio, Estijos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko A. Riuitelio ir Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Ta-
rybos Pirmininko A. Gorbunovo susitikimas, kurio metu pasirašyta Lietuvos 
Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos santarvės ir bendra-
darbiavimo deklaracija300. Susitikime nuspręsta atnaujinti 1934 m. rugsėjo 12 
d. Ženevoje sudarytą Sutartį ir Deklaraciją dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
santarvės ir bendradarbiavimo. Deklaracijoje nustatyta, kad į Baltijos valsty-
bių tarybos, kuri renkasi periodiškai arba vienos iš valstybių iniciatyva, sudėtį 
įeina Baltijos respublikų Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkai ir kiti aukščiau-
siojo lygio asmenys šalių nuožiūra301. 1990 m. birželio 5 d. Aukščiausioji Ta-

                                                
297 Dokumentų rinkinys. Nr. 1, p. 332.  
298 Ten pat. Nr. 1, p. 334. 
299 Ten pat. Nr. 1, p. 341, 342. 
300 Ten pat. Nr. 1, p. 374. 
301 Beje, kaip vėliau rašė prof. V. Landsbergis, Baltijos valstybių taryba turėjo savo pirmtakų: 

„Tokia buvo dar sovietinių Estijos, Latvijos ir Lietuvos „socialistinių respublikų“ vyriausy-
bių, tiksliau sakant, Maskvos tvirtinamos vietinės administracijos premjerų, pastangos įkur-
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ryba įgaliojo V. Landsbergį, K. Prunskienę, Č. V. Stankevičių, A. Saudargą at-
stovauti Lietuvos Respublikai Baltijos valstybių taryboje302.  

To meto aktualijos diktavo Baltijos valstybių tarybos veiklos įtemptumą 
ir sprendžiamų politinių teisinių problemų tematiką. Išskirtinai pažymėtini 
veiksmai inicijuojant derybas su TSR Sąjunga dėl Baltijos valstybių nepriklau-
somybės įtvirtinimo ir tarpvalstybinių santykių sureguliavimo. 1990 m. gegu-
žės 13 d. laiške TSRS Prezidentui M. Gorbačiovui Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
Aukščiausiųjų Tarybų vadovai rašė: „(...) būdami įsitikinę mūsų bendro susi-
tikimo su Jumis būtinumu, laukiame Jūsų pasiūlymų dėl tokio susitikimo ga-
limos vietos ir laiko“303. 1990 m. birželio 6 d. parlamentų pirmininkai vėl ra-
gino TSRS Prezidentą rengti bendrą susitikimą304. 

1990 m. liepos 27 d. pareiškime Taryba suformulavo ir paskelbė savo po-
ziciją dėl TSRS sąjunginės sutarties, kurioje akcentavo, kad Baltijos šalių įga-
liotieji atstovai nedalyvavo rengiant šią sutartį ir nemano, kad ateityje galė-
siančios šiame procese dalyvauti. Taryba pabrėžė, kad derybas su TSRS tiks-
lingiausia vesti pagal principą „trys plius vienas“ arba tuo pačiu laiku ir glau-
džiai koordinuojant, o jų rezultatas turi būti politinio pobūdžio sutartys, ku-
riomis ateityje būtų grindžiamos tarpusavio santykių ir bendradarbiavimo su-
tartys pagal atskiras veiklos ir interesų sritis305. 

Kita Baltijos valstybių tarybos veiklos sritis buvo skubus reagavimas į 
TSRS politinę, karinę, ekonominę agresiją. Štai 1991 m. sausio 8 d. Taryba 
                                                                                                           

ti panašią, veikiau ekonominio bendradarbiavimo struktūrą 1989 m. pabaigoje prieš pir-
muosius demokratinius parlamentų rinkimus. Juolab reikšmingas buvo dar ankstesnis trijų 
nepriklausomybės siekiančių judėjimų – Lietuvos Sąjūdžio, Latvijos ir Estijos Liaudies 
frontų – sprendimas.“ Žr.: Landsbergis, V. Įvadas „Baltijos valstybių tarybų trijų šalių išva-
davimo kovoje“. Išvien. Baltijos valstybių taryba. 1990–1992 m. dokumentai. Vilnius, 1997, 
p. 10. Šis sprendimas buvo priimtas 1989 m. gegužės 13–14 d. Taline vykusioje Baltijos 
Asamblėjoje, kurioje atstovavo Estijos Liaudies fronto (Esstimaa Rehvarinne) Įgaliotinių 
taryba, Latvijos Liaudies fronto (Tautes Fronte) Dūma ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimas. Baltijos Asamblėja tada priėmė Baltijos tautų deklaraciją, kurioje pabrėžta, kad 
„(…) Tik tautų teisių pripažinimas, analogiškas žmogaus teisių pripažinimui, suteikia hu-
manistinę ir demokratinę kiekvienos valstybės politinės raidos kryptį.“ Žr.: Lietuvos kelias. 
Nr. 1. Leidinį parengė S. Ardžiūnas, I. Gruzdytė, O.Volungevičiūtė. Vilnius, 1989, p. 89–
96. 

302 1990 m. birželio 5 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos atsto-
vavimo Baltijos valstybių taryboje“. Dokumentų rinkinys. Nr. 1, p. 164. 

303 Išvien. Baltijos valstybių taryba. 1990–1992 m. Dokumentai. Vilnius, 1997, p. 18. 
304 Ten pat, p. 22. 
305 Ten pat, p. 27. 
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pareikalavo nedelsiant sustabdyti TSRS ginkluotųjų pajėgų akciją prievarta 
imti jaunuolius į TSRS kariuomenę306. 1991 m. sausio 13 d. bendrame pa-
reiškime, kurį pasirašė Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir Estijos parlamentų vado-
vai, buvo kviestos visos valstybės, įeinančios į TSRS sudėtį, taip pat kitos pa-
saulio valstybės ryžtingai pasmerkti ginkluotos prievartos aktus prieš Baltijos 
valstybių savarankiškumą ir taikius gyventojus307. 

Baltijos valstybių taryba, išreikšdama trijų šalių interesus, vis atkakliau 
reaguodavo į tarptautinės politikos reiškinius ir kryptingai siekė aktualizuoti 
Baltijos valstybių tarptautinio pripažinimo klausimus tarptautiniu mastu. 
1991 m. kovo 22 d. Taryba kreipėsi į Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimo dalyves ir kitas valstybes. Taryba siūlė surengti tarptautinę konfe-
renciją arba iš eilės keletą tarptautinių konferencijų Baltijos klausimu, kur ga-
lima būtų parengti pasiūlymus problemai išspręsti dėl Baltijos valstybių ne-
priklausomybės atkūrimo, taip pat padėti, kad Baltijos valstybės gautų tikrųjų 
Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo narių statusą308. 

Taigi galima konstatuoti, kad Baltijos valstybių taryba, kurioje dirbo Es-
tijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentų vadovai ir kiti aukštieji pareigūnai, su-
vaidino išskirtinai svarbų vaidmenį 1990–1992 m. laikotarpiu, kai reikėjo ak-
tyviai veikti įtvirtinant šalių valstybingumą, siekti tarptautinio pripažinimo, 
įgyvendinti uždavinius, kuriuos diktavo atkuriamo konstitucionalizmo prin-
cipai ir politinio proceso aktualijos. 

 
Pranešimų dėl Respublikos padėties ir dėl svarbių Lietuvos vidaus ir 

užsienio politikos klausimų konstitucinė prigimtis. Ši Pirmininko konsti-
tucinė prerogatyva buvo įtvirtinta Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 87 str. 1 d. 
2 p. Reglamente patikslinta, kad Pirmininkas arba jo pavedimu Pirmininko 
pavaduotojas pranešimus pateikia Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuose ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį.  

Nei laikinojoje Konstitucijoje, nei Reglamente nebuvo konkrečiau api-
brėžiami pranešimų teisinės formos ir turinio klausimai. Tai savaime reiškė, 
kad Pirmininkas galėjo pasirinkti, kokias politinio proceso problemas aktua-
lizuoti pranešimuose, spręsti jų dažnumą. Neretai pranešimai vadinti „Politi-
niais pranešimais“, „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko informacijomis“. 

                                                
306 Išvien. Baltijos valstybių taryba. 1990–1992 m. Dokumentai, p. 48. 
307 Ten pat, p. 47, 48. 
308 Ten pat, p. 50, 51. 
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Kartais „Pirmininko įžanginis žodis“ arba „Pirmininko kalba“ buvo ne kas ki-
ta, o pranešimų dėl respublikos padėties ir dėl svarbių Lietuvos vidaus ir užsi-
enio politikos klausimų atitikmuo. Aukščiausioji Taryba galėjo nuspręsti, ar 
po pranešimo Pirmininkui bus užduodami klausimai, ar bus diskutuojama 
dėl pranešimo tezių, nuostatų, teiginių. 

1990 m. kovo 12 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, įgyvendinda-
mas šią konstitucinę funkciją, perskaitė pirmąjį pranešimą. Jame apžvelgė ke-
lią, kurį nuėjo tauta ir Sąjūdis iki kovo 11-osios, įvertino TSRS liaudies depu-
tatų vaidmenį išsilaisvinimo kovoje. Dėmesio skirta informacijai apie reakciją 
į Kovo 11-osios aktus Maskvoje, demokratinėse Vakarų valstybėse. Pranešta 
apie Australijos užsienio reikalų ministro pareiškimą, kuriame TSRS ragina-
ma pripažinti išrinktą Lietuvos parlamentą ir nesudaryti jokių varžymų, kurie 
vestų į konfrontaciją. Pastebėti lietuvių organizacijų Vakaruose žingsniai, Sta-
sio Bačkio, Stasio Lozoraičio diplomatinės pastangos viešinti Lietuvos klau-
simą tarptautinėje erdvėje. Konstatuota, kad „(…) gera pradžia tikrai padary-
ta, ir Lietuvos padėtis (…) jau kita“309. 

Pagrindinė 1990 m. kovo 13 d. pranešimo kryptis – TSRS vadovų, užsi-
enio demokratinių valstybių vyriausybių situacijos vertinimai. Kalbėta apie 
vidaus politinę padėtį, kurią apibūdino reiškiniai, bylojantys apie kai kurių jė-
gų pastangas destabilizuoti politinę padėtį Lietuvoje, bandymus kvestionuoti 
rinkimų rezultatus ir Kovo 11-osios sprendimus310. Kovo 14 d. pranešimas 
buvo skirtas pirmiesiems požymiams apie siekius sutrikdyti maisto produktų 
tiekimą, kvietimus į protestų mitingus. Deputatai raginti neieškoti dingsčių 
konfrontuoti ir sutelktai spręsti iškilusias problemas311. 

Pirmuoju laikotarpiu po nepriklausomos Valstybės atkūrimo pranešimai 
buvo daromi labai dažnai ir tai buvo labai svarbus informacijos šaltinis apie 
įvykius Lietuvoje ir tarptautinėje aplinkoje. Vėliau pranešimų būta mažiau. 
Pranešimų dažnumą lėmė politinių įvykių ir reiškinių pokyčiai, vis naujos ak-
tualijos, kurios diktavo ir atitinkamus Aukščiausiosios Tarybos, valstybės ins-
titucijų ir pareigūnų veiksmus nuolat besikeičiančioje politinėje aplinkoje. 
Štai 1990 m. gruodžio mėn. ir 1991 m. sausio mėn. pranešimuose atsispindėjo 
dramatiška politinė situacija karinės agresijos akivaizdoje. 1991 m. sausio 12 d. 
pranešime pabrėžta, kad nepriklausomybės klausimas sprendžiamas nepapras-

                                                
309 Stenogramos. Nr. 1, p. 121–124. 
310 Ten pat, p. 202–204. 
311 Stenogramos. Nr. 2, p. 3–5. 
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tai sudėtingai susikryžiavus jėgų interesams, perspėta, kad „(…) gali būti tokių 
smūgių, kurie jau, kaip regis, ir buvo planuoti, ir atidedami. Tokių smūgių, 
kurie galėtų brutaliai sustabdyti mūsų kelią į nepriklausomybę, žinoma, nie-
kada negalėtų užmušti tos teisės vilties ir dvasios, kuri gyvena mūsų žmonių ir 
mūsų pačių širdyse.“312 Sausio dienomis Pirmininkas apie įvykius pranešinėjo 
beveik kiekvieną dieną, o kartais – po kelis kartus. 

Panašiai buvo ir 1991 m. rugpjūčio mėn. karinio pučo Maskvoje metu. 
Rugpjūčio 20, 21 dienomis Pirmininkas pateikė du „politinius pranešimus“, 
penkias informacijas. Apie naują politinę situaciją po karinio pučo buvo kal-
bama 1991 m. rugpjūčio 22 d. pranešime apie padėtį Lietuvoje313, rugpjūčio 
22 d. posėdžiuose pateiktos trys informacijos, rugpjūčio 26 d. ir rugpjūčio 27 
d. pristatyta po vieną informaciją. 

Galima atskirai pažymėti kai kuriuos būdinguosius pranešimų bruožus. 
Pirmoji temų grupė buvo šalies vidaus politinė situacija. Kartais šių problemų 
apžvalgoms buvo skiriamas visas pranešimas. Gilėjant parlamento politinei 
diferenciacijai, ryškėjant vis daugiau politinės priešpriešos ir sankirtų, Pirmi-
ninko pranešimuose nebuvo vengiama įvertinti šiuos reiškinius, pareikšti savo 
požiūrį į tai, kas vyksta. Neretai tai sukeldavo aštrią politinę diskusiją.  

Antrąją klausimų grupę sudarė Lietuvos valstybės užsienio politikos ir 
tarptautinių santykių raidos aktualijos. Atskirais laiko tarpsniais jos buvo iš-
skirtinai reikšmingi pranešimų akcentai. Neaprėpiamoje faktų ir reiškinių 
gausybėje siekta matyti ir įvertinti bendrąsias ir konkrečias tendencijas, for-
muluoti ilgalaikius Lietuvos valstybės institucijų veiklos tikslus ir operaty-
viuosius darbus. 

Negalima nepastebėti dar vienos pranešimų krypties, kurią reikėtų api-
būdinti kaip vieną iš Pirmininko atskaitomybės Aukščiausiajai Tarybai for-
mų. Jis minėdavo ne tik konkrečius veiksmus, kurių asmeniškai imdavosi, bet 
ir pranešė apie oficialiųjų vizitų užsienio valstybėse rezultatus, pasirašomas 
tarptautines sutartis. Pvz., 1990 m. gruodžio 13 d. pranešime pateikta visapu-
siška informacija apie vizitą į Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstijas ir susiti-
kimus su šių valstybių vadovais. Pranešime minėtas vienas iš klausimų, dėl ku-
                                                
312 Stenogramos. Nr. 24, p. 7–10. 
313 Stenogramos. Neeilinė sesija. 1991 m. rugpjūčio 22, 24, 26. 27 d., rugsėjo 4, 5 d. 8–18 posė-

džiai. Nr. 39, p. 18–21. Pranešime sakyta: „Aš manau, kad mūsų politika turi būti labai 
konkreti ir pučo sužlugimas neturi būti grįžimas į padėtį prieš pučą. Tai yra kokybiškai nau-
ja padėtis ir Sovietų Sąjungoje, ir tuo labiau Baltijos valstybėse. Į konformistinę, pusinę arba 
apgaulingą perestroiką kelio atgal neturi būti.“ 
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rio diskutuota su JAV vadovu. Prezidentas domėjosi referendumo Lietuvoje 
galimybėmis. Jis klausė, ar referendumo atveju laimėtų nepriklausomybės ša-
lininkai. „Aš pasistengiau garantuoti, kad laimėtų, bet taip pat aiškinau, ką 
mes paprastai aiškinam, kad mes negalime pripažinti, neva esame Sovietų Są-
jungoje ir darome referendumą dėl kokio nors išėjimo. Mes galėjome nebent 
daryti referendumą, ar įstoti į Sovietų Sąjungą. O tam, ką mes padarėme kovo 
mėnesį ir vėliau, turėjome rinkėjų mandatą, ėjome su visai atvira nepriklau-
somybės parama į demokratinius daugiakandidačius rinkimus.“314 

1991 m. liepos 30 d. Pirmininkas pranešė apie derybas ir pasirašytą sutar-
tį tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Respublikos dėl 
tarpvalstybinių santykių pagrindų315. 1991 m. rugsėjo 24 d. Pirmininkas api-
būdino vieną reikšmingiausių to meto įvykį – Lietuvos Respublikos priėmimą 
į Jungtines Tautas ir apie savo dalyvavimą šios organizacijos Generalinės 
Asamblėjos 46-ojoje sesijoje. Pranešime prisimintas istorinis kelias, kuriuo ei-
ta į tarptautinį Lietuvos pripažinimą, samprotauta apie uždavinius, kurie kyla 
iš Lietuvos narystės Jungtinėse Tautose, kviesta sutelktai spręsti iš esmės nau-
jo turinio valstybingumo raidos uždavinius, nepradėti „(…) naujų vidinių ko-
vų, sąskaitų, konkurencijų, vienokių ar kitokių apsistumdymų etapų“316. 

Apibendrinant Pirmininko pranešimų konstitucinę politinę reikšmę, ga-
lima tarti, kad jie vertintini ne tik kaip reiškinys, apibūdinantis to meto Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininko konstitucinį statusą, bet ir kaip šaltinis, ku-
riuo remiantis galima visapusiškiau pažinti Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
proceso aktualijas plačioje vidaus ir tarptautinės politikos įvykių ir reiškinių 
panoramoje.  

Pranešimų turinyje galima įžvelgti dar vieną aspektą. Juose neretai buvo 
formuluojami konkretūs parlamento uždaviniai ir veiksmai, kurių tikslinga 
imtis sprendžiant neatidėliotinus įstatymų leidybos ir kitus klausimus, krei-
piamasi į atitinkamas valstybės institucijas, Aukščiausiosios Tarybos politines, 
administracines struktūras ruoštis arba atlikti konkrečius darbus. 1990 m. 
kovo 17 d. raginta priimti kokį nors dokumentą, apibrėžiantį santykius su 
TSRS karinių įgulų kariškiais317. Kovo 24 d. kalbėta apie poreikį nustatyti at-
sakomybę už nusikaltimus prieš Lietuvos Respublikos konstitucinę santvar-

                                                
314 Stenogramos. Nr. 22, p. 107. 
315 Stenogramos. Nr. 38, p. 50–58. 
316 Stenogramos. Nr. 40, p. 172, 173. 
317 Stenogramos. Nr. 2, p. 90. 
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ką318. Kovo 28 d. atkreiptas Vyriausybės dėmesys į tai, kad reikia reaguoti į 
pastatų grobimą, kurį vykdo TSRS kariškiai319. 1991 m. sausio 12 d. praneši-
me pabrėžta, kad reikia nedelsiant priimti įstatymą, kuriame būtų reguliuo-
jamas nepaprastosios padėties teisinis apibrėžtumas320. 1992 m. rugpjūčio 22 
d. pranešimo akcentas buvo tai, kad reikia nedelsiant imtis darbų fiksuojant 
valstybės rytinę ir šiaurinę sieną: „(…) Man atrodo, kad jau pirmadienį mūsų 
Užsienio reikalų ministerijos pareigūnai su vizų davimo priemonėmis turėtų 
atsirasti pasienio perėjimo punktuose: Vilniaus aerodrome, Klaipėdos uoste ir 
Lazdijuose.“ Šiems veiksmams teikta ypatinga politinė reikšmė, nes tai buvo 
susiję ir su valstybės tarptautiniu pripažinimu. Minėtas ir karinių komisariatų 
klausimas, kurį reikėjo nedelsiant spręsti321. 

 
Pirmininko konstitucinės galios formuojant Vyriausybę, skiriant ir 

renkant svarbiausius valstybės pareigūnus. Vienas iš svarbiausiųjų elemen-
tų, apibūdinančių Pirmininko konstitucinį statusą buvo tas, kad tik jis turėjo 
teisę teikti kandidatūras paskirti arba išrinkti į aukščiausias valstybės pareigas. 
Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pirminės redakcijos 87 str. buvo numatyta, 
kad Pirmininkas teikė asmenis į Ministro Pirmininko, Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko, respublikos prokuroro, vyriausiojo valstybinio arbitro pareigas. 
Netrukus ši nuostata buvo pakoreguota ir nustatyta, kad Pirmininkas teikia 
Aukščiausiajai Tarybai kandidatūras skirti arba išrinkti ir į kitas „Aukščiau-
siajai Tarybai atskaitingų valstybės organų vadovų pareigas“322. Pataisa savai-
me reiškė, kad buvo išplečiamos parlamento vadovo konstitucinės prielaidos 
dalyvauti formuojant svarbiausiųjų valstybės institucijų personalinę sudėtį.  

Pareigūnai, įeinantys į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtį, kitų 
Aukščiausiosios Tarybos sudaromų valstybės institucijų vadovai, Aukščiau-
siojo Teismo teisėjai, taip pat respublikos prokuratūros ir Valstybinio arbitra-
žo kolegijų nariai buvo skiriami ar renkami tik tada, kai buvo pateikta Aukš-
čiausiosios Tarybos nuolatinių komisijų išvada. Išimtis iš šios bendrosios tai-
syklės buvo padaryta Aukščiausiosios Tarybos veiklos pradžioje, kai reikėjo 
nedelsiant suformuoti respublikos Vyriausybę. 1990 m. kovo 17 d. pakeitus 
                                                
318 Stenogramos. Nr. 4, p. 36. 
319 Ten pat, p. 36. 
320 Stenogramos. Nr. 24, p. 10. 
321 Stenogramos. Nr. 39, p. 94. 
322 1990 m. kovo 29 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 

pakeitimo“. Žin. 1990, Nr. 11-333. 
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Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą buvo numatyta, kad „Naujai išrinkta Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba gali skirti Ministrą Pirmininką ir tvirtinti 
jo pavaduotojus dar neišrinkusi Aukščiausiosios Tarybos nuolatinių komisi-
jų“323. 

Išskirtinai pažymėtina Pirmininko teisė teikti Aukščiausiajai Tarybai 
Ministro Pirmininko kandidatūrą, t. y. pradėti vykdomosios valdžios forma-
vimo procedūrą. Apie numatytą pretendentą į Ministro Pirmininko pareigas 
Aukščiausiajai Tarybai turėjo būti paskelbta ne vėliau kaip prieš penkias die-
nas iki jo oficialaus pristatymo. Po kandidatūros pateikimo pretendentui ir 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui galėjo būti užduodami klausimai. Mi-
nistrui Pirmininkui pristačius savo veiklos programą, įvykus diskusijoms, 
Pirmininkui turėjo būti suteiktas baigiamasis žodis. 

Negalima būtų neatsižvelgti į tai, kad Pirmininkas atstovavo Aukščiau-
siosios Tarybos politinei daugumai ir tik šios daugumos valia buvo skiriamas 
ar renkamas atitinkamas pareigūnas. Šiuo atžvilgiu Pirmininko teisė teikti ati-
tinkamą pretendentą buvo susijusi su parlamentinės daugumos politiniu pasi-
ryžimu paremti Pirmininko iniciatyvas dėl pareigūnų skyrimo arba jomis su-
abejoti. 

Konstitucijos normų įgyvendinimo praktika bylojo, kad Pirmininko tei-
sė teikti Aukščiausiajai Tarybai kandidatus į svarbiausius valstybės pareiginius 
postus, buvo suvokiama kaip nekvestionuojama parlamento vadovo preroga-
tyva. 1990 m. kovo 17 d. V. Landsbergis, teikdamas K. D. Prunskienės kandi-
datūrą į Ministrės Pirmininkės pareigas, kalbėjo: „(...) Mano prerogatyva yra 
siūlyti Ministrų Tarybos Pirmininko kandidatūrą. (...) Ši problema buvo 
svarstoma deputatų klube ne vieną kartą ir buvo sutarta ne tiktai dėl vieno 
asmens, bet ir dėl to, ką aš pavadinau Vyriausybės viršūne, bent jau jos didžią-
ja, pačia svarbiausia dalimi (...) noriu pateikti savo pasiūlymą, kuris, kaip sa-
kiau, yra ilgai apmąstytas, galutinai subrendo konsultacijų, aptarimų metu. Aš 
siūlau (mano prerogatyva yra tiktai siūlyti), kad Lietuvos Ministrų Tarybos 
Pirmininku būtų skiriama, tvirtinama deputatė Kazimiera Prunskienė (...) 
Todėl manau, kad mano funkcija šiuo metu baigiasi, ir tikriausiai pirminin-
kaujantis pasakys, kas ir ką toliau turi daryti.“324 

                                                
323 1990 m. kovo 17 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 77 

ir 89 straipsnių pakeitimo“.  1990, Nr. 9-245. 
324 Stenogramos. Nr. 2, p. 117, 118, 119. 
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1990 m. balandžio 2 d. sprendžiant klausimą dėl Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko paskyrimo, V. Landsbergis sakė: „(...) Šiandien mano pasiūlymą 
jums teks apsvarstyti ir tikiuosi, kad patvirtinsite mano skiriamą Aukščiausio-
jo teismo pirmininką. Aš esu nutaręs skirti Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siojo teismo pirmininku gerbiamą teisininką Mindaugą Lošį (...) Ir aš prašau, 
ir siūlau jums patvirtinti šį mano paskyrimą.“325 

 
Teisės aktų promulgavimo konstitucinė priedermė. Pagal Laikinąjį 

Pagrindinį Įstatymą Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas buvo įgaliotas pa-
sirašyti įstatymus ir kitus Aukščiausiosios Tarybos bei Aukščiausiosios Tary-
bos Prezidiumo aktus. Vadinasi, Pirmininkui buvo suteikta konstitucinė pre-
rogatyva oficialiai paskelbti atitinkamus teisės aktus ir taip baigti paskutinę 
įstatymų leidimo stadiją. Savo ruožtu tai reiškė, kad Pirmininkas įgyvendino 
vieną iš tradicinių įgaliojimų, t. y. aktų promulgavimą, kuris pripažįstamas 
valstybės vadovui daugelio šalių konstitucijose326. 

Pirmininko teisės aktų promulgavimo funkcija buvo ribota, nes jis netu-
rėjo konstitucinių galių grąžinti teisės aktą Aukščiausiajai Tarybai iš naujo 
svarstyti ir taip išreikšti savo poziciją dėl teisės aktų turinio, priėmimo proce-
dūrų ir jų formos. Dėl šio klausimo buvo ne kartą diskutuota Aukščiausiojoje 
Taryboje, frakcijose. Pirmininkas, atsakydamas į deputatų klausimus dėl prie-
laidų išplėsti parlamento vadovo kompetencines galias, kalbėjo: „(…) Kadangi 
jie visi (Aukščiausiosios Tarybos aktai – J. Ž.) spausdinami su mano pavarde, 
žmonės galbūt galvoja, jog tai mano tokia nuomonė, mano tokia valia (…) Bet 
ta mano funkcija čia pasirašinėti įstatymus ir nutarimus yra tokia kaip ir raš-
tininko funkcija. Tą patį faktą, kad toks nutarimas priimtas, galėtų patvirtinti 
ir Aukščiausiosios Tarybos Sekretorius, posėdžio seniūnas (…) aš nemanau, 
kad tai yra tobuliausias darbo variantas.“327 

                                                
325 Stenogramos. Nr. 4, p. 307. 
326 Lyginamosios konstitucinės teisės doktrinoje laikomasi nuomonės, jog promulguodamas 

teisės aktą, valstybės vadovas (prezidentas) konstatuoja, kad teisės aktas priimtas laikantis 
nustatytos tvarkos ir turi būti vykdomas. Įstatymo promulgavimas numatytas konstitucijų 
skyriuose dėl valstybės vadovo arba normose, įtvirtinančiose įstatymo leidimo procedūras. 
Promulgavimo teisė susijusi su valstybės vadovo veto teise, t. y. su galimybe grąžinti teisės 
aktą pakartotinai svarstyti parlamente. Tose šalyse, kuriose valstybės vadovui nesuteikta ve-
to teisė, promulgavimas yra formali procedūra, nes ji reiškia tik valstybės vadovo pareigą 
oficialiai paskelbti teisės aktą, t. y. atlikti formalųjį, vadinamąjį „notarinį“ veiksmą. 

327 Stenogramos. Nr. 46, p. 289. 
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Savo negatyvų požiūrį dėl kai kurių teisės aktų Pirmininkas išreikšdavo 
viešai, o kai kuriais atvejais pavesdavo Aukščiausiosios Tarybos tarnyboms at-
likti teisės aktų profesinę ekspertizę. Štai 1992 m. kovo 20 d. potvarkiu328 
Pirmininkas pavedė Juridiniam skyriui: „(...) papildomai išanalizuoti Kolek-
tyvinių ginčų reguliavimo įstatymą, priimtą 1992 m. kovo 17 d., ir pareikšti 
nuomonę dėl jo 21 ir 22 straipsnio. Prašau atkreipti dėmesį į 21 str. nuostatą 
dėl valdžios pareigūnų kaltės ir atsakomybės, nenurodant, kas nustato kaltę 
(plg. 18 str.), taip pat į dukart pavartotą formulę „įstatymų nustatyta tvarka“ 
(ar ji jau nustatyta?). Dėl 22 str. kyla abejonių, ar visada streiko padaryta žala 
turi būti atlyginama, ar šis straipsnis numato galimybę atlyginti žalą ir visoms 
kitoms, su pagrindine susijusioms įmonėms, ar ši nuostata turi ir tarptautinę 
prasmę – žalą užsienio kontrahentams arba piliečiams, – ir ar ji jau apibrėžta 
dabartinių mūsų įstatymų.“ 

1991 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. 14 Pirmininko pozicija formuluo-
ta taip: „Pavedu Aukščiausiosios Tarybos Juridiniam skyriui išnagrinėti mano 
1991.12.19 pasirašyto įstatymo „Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendra-
darbiavimu su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis, mandatų patikrini-
mo“ 11 straipsnio šiuo atstovaujamosios demokratijos principų ir teisės po-
žiūriu: ar galima balsavimu atimti deputato mandatą, jeigu rinkėjai, suteikę 
mandatą, nepareiškia valios jį atimti. Taip pat norėčiau sužinoti Juridinio 
skyriaus nuomonę dėl įstatymo 6 straipsnio nuostatos, kuri įpareigoja Aukš-
čiausiąją Tarybą priimti nutarimus mechaniškai – be svarstymo. Išvadas pa-
vedu pateikti raštu man ir teisinės reformos komisijai.“329 

Aukščiausiosios Tarybos darbo laikotarpiu greta kitų parlamentinės de-
mokratijos įgyvendinimo teorinių ir praktinių aktualijų vis labiau ryškėjo ir 
teisės aktų teisėtumo patikros poreikio, ir vienos iš jo formos — parlamente 
priimto teisės akto vetavimo instituto konstitucionalizavimas. Prisimindamas 
to meto konstitucinę tikrovę, V. Landsbergis rašė: „Pagal Laikinąją Konstitu-
ciją, buvo tokia sąvoka kaip aukščiausias valstybės pareigūnas, kuris turėjo pa-
reigą, net ne galią pasirašyti parlamento priimamus sprendimus net be teisės 
juos pasvarstyti, sakykim, dvi savaites, arba grąžinti su pastaba. Tačiau teko 
                                                
328 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-

čiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, potvarkiai. 1992 m. sausio 30 d.–1992 m. lapkričio 17 d., p. 6. 

329 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiš-
kimai, potvarkiai. 1991 m. sausio 16 d.–1991 m. gruodžio 20 d. 
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vykdyti valstybės politiką ir dalyvauti bei vadovauti reguliuojant tarptautinius 
santykius.“330 

 
 
Lietuvos Respublikos laikinoji gynybos vadovybė valstybės  
institucijų konstitucinėje sąrangoje 
 
Šis valstybės institucinis darinys minėtinas Aukščiausiosios Tarybos Pir-

mininko konstitucinio statuso kontekste jau vien todėl, kad dėl jo veiklos tei-
sinio apibrėžtumo buvo ne kartą diskutuojama to meto Lietuvos Respublikos  
parlamente, samprotauta apie jo konstitucinę prigimtį ir vietą valstybės val-
džių institucinėje sistemoje. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos laikinoji gynybos vadovybė buvo 
įsteigta atsižvelgiant į realias grėsmes Lietuvos valstybės konstituciniam sau-
gumui, kurios kilo iš TSRS okupacinės kariuomenės vykdomų agresyvių 
veiksmų Lietuvoje 1990 ir 1991 metais ir kurių pasekmė – 1991 m. sausio 13 
d. įvykiai. Tuo laikotarpiu buvo ginklu užgrobiami, niokojami valstybiniai 
objektai ir teisėsaugos įstaigos, blokuojami keliai, transportas ir ryšiai. Pavojų 
akivaizdoje Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 12 d. priėmė nutarimą „Dėl 
priemonių Lietuvos Respublikai ginti“331, kuriame, atsižvelgdama į įvykių po-
būdį ir mastą, vertinti TSRS veiksmus prieš Lietuvos Respubliką kaip atvirą 
karinę agresiją, kuri turi būti nedelsiant nutraukta. Dokumente pažymėta, 
kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir krašto apsaugos padaliniai svar-
biausiųjų valstybinių objektų užpuolimo atvejais turi teisę priešintis bet ku-
riam užpuolikui. Nutarime suformuota direktyva – pavesta Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui kartu su Vyriausybe sudaryti Lietuvos Respublikos lai-
kinąją gynybos vadovybę, kurios sudėtį ir statusą turi patvirtinti Aukščiausioji 
Taryba. 

Svarstant dokumento projektą diskutuota apie šio valstybinio darinio 
įsteigimo tikslus ir funkcijas. V. Landsbergis kalbėjo: (…) Jeigu manytume, 
kad reikia organizuoti visa tai, ką vadintume ir fizine, ir politine teisine, ir in-
formacine psichologine gynyba, kad tą koordinuotų tam tikras mūsų sukurtas 

                                                
330 Landsbergis, V. Iš laikinosios į pastoviąją. Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė. Vilnius: Lie-

tuvos žmogaus teisių centras, 1998, p. 13. 
331 Žin. 1991, Nr. 3-56. 
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organas ar padalinys, nežinau, kaip čia pavadinti. Tokia struktūra mūsų vals-
tybės struktūrų gretoje kaip Gynybos vadovybė.“332 Pirmininkas teigė, kad 
„(…) Gynyba – tai plati sąvoka. Čia įeitų ir ekonomika, ir sveikata, ir trans-
portas. Visur gali būti ir šiandien tenka imtis ypatingų priemonių (…) stichi-
nis gynimasis yra ne tik nepakankamas, jis kartais gali būti ir pavojingas. Rei-
kia koordinacijos, reikia laikyti rankose, o kai kada tikriausiai ir tramdyti, ir 
reguliuoti arba dozuoti priemones.“333 

Parlamentinių debatų objektas buvo šio institucinio darinio statusas, at-
sižvelgiant į kitų valstybės institucijų kompetenciją ir įgaliojimus. Štai depu-
tatas P. Vaitiekūnas teigė, kad Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Vy-
riausybė ir yra Respublikos gynybos vadovybė, o jeigu bus steigiama atskira 
institucija, reikėtų parengti jos nuostatus, kuriuose turėtų būti apibrėžti įga-
liojimai ir atsakomybė334. Deputatas R. Paulauskas siūlė šį valstybinį darinį 
pavadinti Gynybos komitetu ir nustatyti veiklos teisines ribas335. Deputatas 
Č. Juršėnas abejojo, ar Laikinosios gynybos vadovybės steigimas derinasi su 
Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu, ir siūlė atitinkamai pakoreguoti konstitu-
cines nuostatas336. Deputatas G. Šerkšnys šią struktūrą siūlė pavadinti Saugos 
koordinacine tarnyba, o J. Liaučius – Lietuvos Respublikos Laikinuoju saugos 
komitetu337. Apie Laikinosios gynybos vadovybės steigimo tikslingumą kalbė-
jo deputatas A. K. Leščinskas338. Deputato G. Vagnoriaus nuomone, tokia 
struktūra „(…) nekeičia jokių egzistuojančių struktūrų, nes į šią vadovybę įeis 
Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos atstovai. Ir kiekvienas vykdys savo 
funkcijas. Tų funkcijų niekas neapribos ir nepapildys. Kitaip tariant, jie tikrai 
bus vienoj vietoj, kartu dirbs, o sprendimus priimsim kiekvienas savo kompe-
tencijos srityje.“339 

Nutarimas dėl Laikinosios gynybos vadovybės buvo priimtas 1991 m. 
sausio 13 d. ankstyvą rytą po tragiškų nakties įvykių. V. Landsbergiui prane-
šus apie Prezidiumo siūlomą Laikinosios gynybos vadovybės personalinę su-
dėtį, Aukščiausioji Taryba ją patvirtino. Tada šią Vadovybę sudarė: V. Lands-

                                                
332 Stenogramos. Nr. 24, p. 33. 
333 Ten pat, p. 33–34. 
334 Ten pat, p. 35. 
335 Ten pat, p. 38. 
336 Ten pat. 
337 Ten pat, p. 40. 
338 Ten pat, p. 41. 
339 Ten pat.  



� 165

bergis, A. Šimėnas, Z. Vaišvila, A. Butkevičius, V. Zabarauskas, M. Laurinkus, 
R. Ozolas, A. Abišala340. Nors skelbiant Laikinosios gynybos vadovybės sudėtį 
ir nebuvo nurodoma, kas yra jos vadovas, tačiau buvo preziumuojama, kad 
šiam valstybiniam dariniui pagal pareigas vadovaus Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas.  

Prezidiumo teiktas nutarimo projektas dėl Laikinosios gynybos vadovy-
bės vardinio sąrašo buvo papildytas nuostata, kad Laikinoji gynybos vadovybė 
vadovauja Lietuvos Respublikos fizinės (karinės), politinės, informacinės ir 
kitokios gynybos veiksmams, kol TSR Sąjungos užpuolimas ir karas prieš Lie-
tuvą nebus nutrauktas. 

Atsižvelgiant į pagrindinių tikslų apibūdinimą, yra prielaidų daryti išva-
dą, kad tuo metu nesiekta konkretizuoti funkcijų, kurias vykdys Laikinoji gy-
nybos vadovybė. Šių funkcijų turinį turėjo atskleisti Tautos ir valstybės gyni-
mo pragmatiškieji poreikiai sparčiai besikeičiančioje politinėje, karinėje situa-
cijoje. Atsižvelgtina ir į tai, kad Gynybos vadovybė buvo sudaroma ir jos sta-
tuso pagrindai formuluojami auštant sausio 13 d. rytui, kai dar nebuvo prog-
nozuojama tolesnė įvykių eiga, Aukščiausiąją Tarybą pasiekdavo žinios apie 
žuvusiuosius ir sužeistuosius, naujus karinės agresijos faktus. 

Sudarytos ir patvirtintos Gynybos vadovybės statuso dar vienas bruožas 
buvo tas, kad tai buvo laikinas valstybinis darinys jau vien todėl, kad jo įgalio-
jimų įgyvendinimo trukmė apibrėžta sąlyga, t. y. „kol TSR Sąjungos užpuoli-
mas ir karas prieš Lietuvą nebus nutrauktas“. 

Ši nuostata apibūdino ne tik Laikinosios gynybos vadovybės įgaliojimų 
vykdymo laike ribas, bet ir šios struktūros įkūrimo priežastis. Karinių, politi-
nių aplinkybių visumos apibūdinimas kaip „TSR Sąjungos užpuolimas ir ka-
ras prieš Lietuvą“ buvo paremtas Aukščiausiosios Tarybos kreipimusi į pasau-
lio vyriausybes, kuriame pranešta, kad „TSR Sąjunga pradėjo nepaskelbtą karą 
prieš Lietuvos Respubliką. Žūsta niekuo nekalti žmonės. Iškilo grėsmė, kad 
demokratiniuose rinkimuose išrinkta teisėta valdžia gali būti nušalinta. Mes, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai, kreipiamės į pasau-

                                                
340 1991 m. sausio 13 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos laikino-

sios gynybos sudarymo“.  Žin. 1991, Nr. 3-58. Tą pačią, sausio 13 d. Ministru Pirmininku 
paskirtas G. Vagnorius buvo įtrauktas į Laikinosios gynybos vadovybės sudėtį. Žin. Nr. 3-
63. 1992 m. balandžio 14 d. vietoje V. Zabarausko, kuris buvo atleistas jo paties prašymu, 
Laikinosios gynybos vadovybės sudėtis papildyta vidaus reikalų ministru P. Valiuku. Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos do-
kumentų rinkinys. Nr. 5, p. 92. 
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lio valstybes, prašydami nedelsiant pripažinti, kad TSR Sąjunga užpuolė kitą 
valstybę – suverenią Lietuvos Respubliką.“341 

Dar kitas Laikinosios gynybos vadovybės statuso elementas buvo tas, kad 
ji turėjo atsiskaityti Aukščiausiajai Tarybai. Tai reiškė, kad parlamentas turėjo 
teisinių priemonių kontroliuoti struktūros veiklą, išklausyti informacijas, ata-
skaitas apie veiksmus, kurių buvo imamasi. Nutarime taip pat buvo numaty-
ta, kad Laikinoji gynybos vadovybė galėjo sudaryti „Lietuvos Respublikos gy-
nimo struktūras bei koordinavimo grupes“. 

Apie Laikinosios gynybos vadovybės posėdžius, svarstytus klausimus ne-
buvo plačiau viešai skelbiama, tačiau apie kai kuriuos jos darbo aspektus gali-
ma spręsti iš Pirmininko ir kitų Vadovybės narių pranešimų ir informacijų 
deputatams. Štai vienoje iš pirmųjų informacijų V. Landsbergis, apibūdinda-
mas Laikinosios gynybos vadovybės veiksmus, pabrėžė, kad padėtį Respubli-
koje kontroliuoja, visiems veiksmams ir įgyvendinimui vadovauja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė. „(…) Mes iš Aukščiausiosios Tarybos veikiame kaip 
Laikinoji gynybos vadovybė, na, ir žinoma, kaip pati Aukščiausioji Taryba ir 
jos vadovybė.“342 Pirmininkas samprotavo, kad Laikinosios gynybos vadovy-
bės veiklą nusako visų pirma Vadovybės narių darbas įvairiose srityse, taip pat 
bendri pasitarimai, kuriuose keičiamasi informacija, prognozuojama, anali-
zuojama situacija, daromos atitinkamos išvados. Minėtoje informacijoje kal-
bėta apie Pirmininko kontaktą su TSRS Prezidentu M. Gorbačiovu, Vakarų 
valstybių vadovais ir delegacijomis, kitų vadovybės narių susitikimus su įvai-
raus rango kariškiais. Laikytasi pozicijos, kad Laikinosios gynybos vadovybės 
vienas pagrindinių ginklų yra „(…) informacija, pasaulio informacija, kontak-
tai su Stokholmu“. Sausio 15 d. dienos posėdyje planuota sudaryti antrines 
struktūras, kurių prielaidos numatytos nutarime dėl Laikinosios gynybos va-
dovybės. 

                                                
341 1991 m. sausio 13 d. Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į pasaulio vyriausybes. Žin. 1991, 

Nr. 3-65. Sąvokos „TSR Sąjungos užpuolimas ir karas prieš Lietuvą“ turinys buvo įvairiai 
interpretuojamas, pvz., buvo teigta, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskel-
bė karą. Tačiau tikroji prasmė buvo ta, kad Lietuva jokio karo nepaskelbė, o tik konstatavo 
veiksmų prieš Lietuvą pobūdį, gynybos būvį. Kita vertus, pasirengimas gynybai reiškė pasi-
rengimą ginkluotai gynybai tuo atveju, kai šito išvengti neįmanoma ginant parlamentą, ki-
tus valstybės objektus. Plačiau apie tai žr.: V. Landsbergio informacija Aukščiausiosios Ta-
rybos deputatams. Stenogramos. Nr. 66, p. 455–463. 

342 Stenogramos. Nr. 24, p. 169. 
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Nors konkretūs Laikinosios gynybos vadovybės įgaliojimai, kiti statuso 
aspektai ir nebuvo preciziškai apibrėžti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos funkcionavimo laikotarpiu, bet kai kas buvo tikslinama teisiškai nu-
statant ne tik įgaliojimus, o ir teisines jų įgyvendinimo formas. Štai 1991 m. 
vasario 28 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarime343 pabrėžta, kad Lietuvos 
Respublikos piliečiai aktyviosios okupacijos režimo atveju kviečiami laikytis 
nepaklusnumo, nesmurtinio pasipriešinimo ir politinio bei socialinio nebe-
ndradarbiavimo principų kaip pagrindinio kovos už nepriklausomybę būdo. 
Piliečiai turi teisę visomis galimomis priemonėmis ir būdais gintis, ginti kitus 
ir Lietuvos nuosavybę nuo smurtinių ir kitokių neteisėto okupacinio režimo 
veiksmų344. Pabrėžiant, kad aktyviosios okupacijos ir jos sukelto visuotinio 
politinio pasipriešinimo pradžią nusako padėtis, kai teisėtai išrinkta Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba prievarta suvaržoma kaip aukščiausia vals-
tybės valdžia, numatyta, jog organizuoto pasipriešinimo pradžią, esant gali-
mybei, paskelbia Lietuvos Respublikos Laikinoji gynybos vadovybė. 

Laikinosios gynybos vadovybės veiklos sisteminė ataskaita teikta 1991 m. 
birželio 6 d. Kaip ir anksčiau, buvo akcentuojama jos koordinacinė funkcija, 
kuri apėmė visų valstybės institucijų veiksmų derinimą pavojų akivaizdoje: 
pasirengimas visokeriopai gynybai; kontaktų ieškojimas su kariškiais; įvykių 
prognozavimas ir veiksmų derinimas; rekomendacijų, pavedimų formulavi-
mas vyriausybei ir kitoms valdymo institucijoms; informacijos kaupimas ir 
skleidimas šalyje ir užsienyje bei kova su dezinformacija; neprievartinės kovos 
ir psichologinio pasipriešinimo organizavimas345. 

Minėtoje ataskaitoje keltas klausimas dėl Laikinosios gynybos vadovybės 
įgaliojimų ir išskirtinai tais atvejais, kai buvo praktinis poreikis formuluoti ne 
rekomendacijas, bet Vadovybės konkrečias direktyvas valstybės institucijoms. 
V. Landsbergis kalbėjo: „(…) Ir turbūt reikia pasakyti, kad yra ta įgaliojimų 

                                                
343 1991 m. vasario 28 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos val-

džios institucijų ir piliečių laikysenos bei veikimo aktyviosios TSRS okupacijos atveju“. Do-
kumentų rinkinys. Nr. 2, p. 461, 462. 

344 Beje, Nutarimo nuostatos dėl pilietinio pasipriešinimo kiek kitu žodinės raiškos būdu atsi-
spindi 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 str. 2 d., kurioje sakoma: 
„Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“ 

345 Plačiau apie tai žr.: V. Landsbergio pranešimas apie Laikinosios gynybos vadovybės veiklą 
Aukščiausiosios Tarybos uždarame posėdyje 1991 m. birželio 6 d. Stenogramos. Nr. 66, p. 
455–463. 
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stoka, ypač operatyviems ir didelės reikšmės sprendimams ir, žinoma, atitin-
kamo veiklos reglamento, kaip turi būti daromi tie sprendimai, koks mecha-
nizmas, kokie bent minimalūs kriterijai daryt sprendimus.“346 Pateiktame 
projekte dėl Laikinosios gynybos vadovybės kompetencijų, kuris buvo svars-
tytas ir Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume, siūlyta suteikti teisę vadovybei 
priimti skubius sprendimus ir pranešti apie juos artimiausiame Aukščiausio-
sios Tarybos posėdyje tuomet, kai negalima sušaukti Aukščiausiosios Tarybos 
ar Vyriausybės posėdžio. Diskusijoje deputatai ne tik pritarė pasiūlymams pa-
tikslinti Laikinosios gynybos vadovybės statusą, bet ir aktualizavo jos galių są-
veiką su kitų institucijų konstitucinėmis priedermėmis (Č. Juršėnas, A. Ru-
dys, V. Beriozovas, J. Pangonis, Z. Vaišvila, J. Liaučius). 

Diskusijos dėl Laikinosios gynybos vadovybės statuso visapusiškesnio 
apibrėžimo tęsėsi Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. liepos 17 d. posėdyje, ku-
riame buvo ne tik pritariama Laikinosios gynybos vadovybės funkcionavimui, 
bet ir nuogąstaujama, ar jos įgaliojimai konstituciškai derinasi su kitų valsty-
bės institucijų galiomis (M. Stakvilevičius, P. Varanauskas, Č. Juršėnas, A. 
Ambrazevičius, L. S. Razma, V. P. Andriukaitis, J. Tamulionis). deputatai A. 
Sakalas, K. Prunskienė abejojo, ar išvis institucija yra reikalinga, nes konkre-
čias funkcijas ir uždavinius privalo vykdyti atitinkamos valstybinės struktūros 
ir pareigūnai. Polemizuota apie tai, kad Laikinosios gynybos vadovybės egzis-
tavimas būtų įtvirtintas Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir nustatyti es-
miniai statuso parametrai347. Deputatas K. Lapinskas samprotavo: „(…) Jeigu 
traktuotumėm Laikinąją gynybos vadovybę kaip savotišką kolegialią aukš-
čiausiąją konsultacinę instituciją ir nustatytumėm, kad Laikinosios vadovybės 
priimti sprendimai įgyvendinami Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko arba 
Ministro Pirmininko įsakymais, atsižvelgiant į jų kompetenciją“348. Beje, vė-
liau šiam pasiūlymui pritarė Krašto apsaugos ir reikalų komisijos pirmininkas 
J. Liaučius, Teisinės sistemos komisijos vardu kalbėjęs jos pirmininkas J. Pra-
piestis. 

1991 m. liepos 24 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje V. Landsbergis, 
atsižvelgdamas į pasiūlymus, siūlė pakoreguoti Laikinojo Pagrindinio Įstaty-
mo 92 straipsnio redakciją ir numatyti, kad „Esant ypatingai grėsmei valsty-
bei, Aukščiausiosios Tarybos nutarimu gali būti sudaroma Laikinoji gynybos 

                                                
346 Stenogramos. Nr. 66, p. 462. 
347 Plačiau apie vykusią diskusiją žr.: Stenogramos. Nr. 37, p. 3–24. 
348 Ten pat, p. 20. 
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vadovybė, kuriai suteikiama dalis aukščiausiosios įstatymų leidžiamosios ir 
vykdomosios valdžios įgaliojimų.“349 Deputatas Č. Juršėnas teikė alternatyvų 
konstitucinės pataisos variantą, kuriame Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
85(a) straipsnį siūlė suformuluoti taip: „Atsiradus rimtai grėsmei Lietuvos 
valstybingumui, įvedus ypatingąją padėtį visoje Lietuvos Respublikos teritori-
joje, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba gali suteikti jos sudaromai 
Laikinajai gynybos vadovybei arba Vyriausybei papildomus terminuotus įga-
liojimus.“350 

Įstatymo projekto baigiamąją redakciją parengė teisinės sistemos komisi-
ja. Laikytasi koncepcijos, kad įstatymo projektas neprieštarauja Laikinajam 
Pagrindiniam Įstatymui, nes Aukščiausioji Taryba gali nustatyti reikiamas 
priemones valstybės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityje, steigti 
valstybės institucijas ir numatyti jų kompetencijas. Nors alternatyvų projektą 
buvo parengusios ir Aukščiausiosios Tarybos frakcijos, tačiau teisinės siste-
mos komisijos aprobuotas variantas buvo teikiamas balsuoti. 

Įstatymas, įtvirtinantis Laikinosios gynybos vadovybės įgaliojimus, buvo 
priimtas 1991 m. liepos 30 d.351 Pagrindinėje jo nuostatoje buvo skelbiama, 
kad ypatingo pavojaus atveju ji turi teisę priimti valstybės gynimui reikalingus 
neatidėliotinus spendimus, privalomus visoms vykdomosios valdžios institu-
cijoms. Taigi, šia nuostata ženkliai sustiprintos institucijos teisinės galios, įta-
ka koordinuojant ne tik valstybės, bet ir savivaldybių veiksmus, kai yra ekst-
remalios aplinkybės. Įstatyme taip pat buvo pabrėžta, kad Laikinosios gyny-
bos vadovybės sprendimai negali apriboti piliečių konstitucinių teisių ir lais-
vių. Pastarąja nuostata buvo siekiama apibrėžti Laikinosios gynybos vadovy-
bės priimamų sprendimų atitinkamas ribas, suformuluoti esminį principą dėl 
valstybės ir visuomenės sąveikos ir tuo atveju, kai kyla realios grėsmės Konsti-
tucijai ir jos ginamoms žmonių teisėms ir laisvėms. Kita vertus, liko teisinis 
neapibrėžtumas, vertinant Laikinosios gynybos vadovybės sprendimų ir vals-
tybės valdymo institucijų Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų kompeten-
cijų santykį. 

Įstatyme siekta nustatyti kai kuriuos Laikinosios gynybos vadovybės 
darbo organizavimo teisinius aspektus. Numatyta, kad posėdžiai turi būti 

                                                
349 Stenogramos. Nr. 37, p. 354. 
350 Ten pat, p. 357. 
351 1991 m. liepos 30 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės 

įgaliojimų“. Žin. 1991, Nr. 23-597. 
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protokoluojami, o sprendimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne ma-
žiau kaip dviem trečdaliams narių. Konkretizuojant Laikinosios gynybos va-
dovybės atskaitomybės Aukščiausiajai Tarybai principą, kuris jau buvo su-
formuluotas steigiant instituciją, numatyta, kad apie sprendimus ir atliktus 
veiksmus turi būti informuojama Aukščiausioji Taryba artimiausiame plena-
riniame posėdyje. Siekdama didinti įtaką Laikinosios gynybos vadovybės veik-
lai, Aukščiausioji Taryba įstatyme įtvirtino, kad ji gali atšaukti bet kurį Laiki-
nosios gynybos vadovybės sprendimą. Tokiu būdu buvo išreikšta esmė disku-
sijų, kylančių Aukščiausioje Taryboje dėl Laikinosios gynybos vadovybės veik-
los tikslesnio teisinio apibrėžimo ir jos veiklos parlamentinės kontrolės. 

Įstatymas, nustatantis Laikinosios gynybos vadovybės statuso teisinius 
pagrindus, buvo priimtas naujų karinės agresijos ir teroro faktų išvakarėse. 
Liepos 31-osios naktį Medininkų pasienio kontrolės poste buvo nužudyti po-
licijos pareigūnai ir muitininkai. Aukščiausioji Taryba įpareigojo Vyriausybę 
nedelsiant įrengti laikinus sutvirtinimus Lietuvos Respublikos pasienio ap-
saugos ir kontrolės punktuose, apginkluoti budinčius pareigūnus352. Kreiptasi 
į visas pasaulio demokratines valstybes dėl TSRS represinių struktūrų išvedi-
mo iš Lietuvos353, į Islandijos ir Danijos parlamentus354, į valstybes – Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos nares355, į Lietuvos žmones356. 
Priimti kiti politiniai dokumentai. 

Apie Laikinosios gynybos vadovybės veiklą reaguojant į Medininkų žu-
dynes galima spręsti iš vadovybės narių informacijų apie priemones, kurių im-
tasi. Štai V. Landsbergis pranešė, kad šią situaciją nedelsiant svarstė Aukščiau-
siosios Tarybos Prezidiumas ir Laikinoji gynybos vadovybė357. Apie Vyriausy-

                                                
352 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pa-

sienio apsaugos ir kontrolės punktų sutvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Ta-
rybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. Nr. 3, 
p. 386. 

353 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į visas pasaulio demokratines 
valstybes dėl TSRS represinių struktūrų išvedimo iš Lietuvos. Žin. 1991, Nr. 23-607. 

354 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į Islandijos ir Danijos parla-
mentus. Žin. 1991, Nr. 23-610. 

355 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į valstybes – Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencijos nares. Žin. 1991, Nr. 23-611. 

356 1991 m. rugpjūčio 1 d. Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į Lietuvos žmones.  Žin. 1991, 
Nr. 23-608. 

357 V. Landsbergio informacija apie įvykius Medininkuose. Stenogramos. Nr. 38, p. 153. 
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bės priimtus sprendimus kalbėjo vicepremjeras Z. Vaišvila358. Krašto apsaugos 
departamento direktoriaus A. Butkevičiaus nuomone, pribrendo tokia situa-
cija, kai reikia pradėti organizuoti pareigūnus, kurie budi pasienio apsaugos ir 
muitinės postuose359.  

Laikinoji gynybos vadovybė koordinavo valstybės institucijų veiksmus ir 
karinio pučo Maskvoje atveju, kai Lietuvos valstybei ir tautai vėl buvo iškilę 
realūs egzistencijos pavojai. Dokumentai, kuriuos 1991 m. rugpjūčio 19–21 
dienomis priėmė Aukščiausioji Taryba, Vyriausybė, kitos valstybės instituci-
jos buvo išraiška ir Laikinosios gynybos vadovybės koordinacinių veiksmų. 
Štai Aukščiausioji Taryba pakvietė Lietuvos žmones įmonėse ir organizacijose 
tuo atveju, jeigu Aukščiausioji Taryba ir Vyriausybė nebegalėtų vykdyti savo 
pareigų, pradėti neribotos trukmės politinių streiką ir pareiškė, kad tai buvo 
visuotinės nepaklusnumo okupantams akcijos pradžia360. Priimtas sprendi-
mas, kad tuomet, jeigu Aukščiausioji Taryba dėl agresijos ar kitų prievartos 
veiksmų negalėtų vykdyti konstitucinių įgaliojimų, savivaldybių organų ir pa-
reigūnų veikla pristabdoma iki atskiro Aukščiausiosios Tarybos sprendimo. 
Konstatuota, kad „(…) bendradarbiavimas su vietiniais kolaborantais ar sve-
timos valstybės struktūromis arba asmenimis, bandančiais paremti ir vykdyti 
teisėtos Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo organų įgaliojimus, jų 
sprendimų ir nurodymų vykdymas bus kvalifikuojamas kaip nusikalstama 
veikla Lietuvai, baudžiama pagal įstatymą“361. 

1991 m. rugpjūčio 21 d. Aukščiausioji Taryba, konstatuodama, kad pu-
čistų veiksmai Rusijos teritorijoje nėra geografiškai ir politiškai izoliuoti nuo 
agresijos prieš Lietuvą, ir veikdama pagal 1991 m. rugpjūčio 19 d. ratifikuotą 
sutartį tarp Lietuvos Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, nu-
statė, kad asmenys, kariškiai ir civiliai, prisidedantys prie agresijos ir represi-
nių veiksmų Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat tie, kurie rėmėsi pučis-
tų įsakymais, bus traukiami atsakomybėn už valstybinius nusikaltimus prieš 
Lietuvos Respubliką arba išduodami RTFSR teisėtvarkos organams. Nustaty-

                                                
358 Buvo pranešta, kad griežtintina tvarka pasienio ruožuose, kontrolės postuose, imtasi organi-

zacinių priemonių dėl pasienio apsaugos, muitinės ir policijos tarnybų darbo pasienio ruože 
tam, kad būtų užtikrintas saugumas. Žr.: Stenogramos. Nr. 38, p. 156. 

359 Ten pat, p. 166, 167. 
360 1991 m. rugpjūčio 20 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl pasirengimo politiniam 

streikui“.  Žin. 1991, Nr. 24-642. 
361 1991 m. rugpjūčio 20 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos sa-

vivaldybių veiklos ypatingomis sąlygomis“. Žin. 1991, Nr. 24-645. 



�172 

ta, kad Lietuvos Respublika vykdys teisminį persekiojimą organizacijų, grupių 
ir jiems priklausančių asmenų, kurie siekė ar tebesiekia prievarta nuversti tei-
sėtą Rusijos valdžią362. 

Žlungant kariniam pučui ir pasklidus žinioms apie pučistų vadeivų bė-
gimą iš Maskvos, Aukščiausiosios Tarybos ir Laikinosios gynybos vadovybės 
vadovas V. Landsbergis, 1991 m. rugpjūčio 21 d. potvarkyje pabrėždamas, 
kad „Pagal Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį įstatymą ir kitus galio-
jančius įstatymus visos įmonės Lietuvos teritorijoje priklauso Lietuvos Res-
publikai ir yra pavaldžios Lietuvos jurisdikcijai, tarp jų ir aerodromai“, visų 
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių aerodromų viršininkams įsakė: 
„Nepriimti lėktuvo iš Maskvos, kuriuo bėga SSRS liaudžiai ir valstybei nusi-
kaltę nepavykusio perversmo vadovai, susitepę nekaltų žmonių krauju Rusijos 
SFSR teritorijoje. Įspėju, kad nevykdžiusieji šio potvarkio viršininkai bus per-
duoti Rusijos SFSR teisėsaugos organams.“363 

Valstybės vidaus politikos nauji poreikiai bei tarptautinė aplinka lėmė ir 
naujus Laikinosios gynybos vadovybės veiklos aspektus. Šalies gynybos orga-
nizavimo klausimus keitė socialinio ekonominio gyvenimo aktualijos. Štai 
1992 m. vasario 22 d. pranešdamas apie Laikinosios gynybos vadovybės posė-
džius, V. Landsbergis pranešė, kad buvo svarstomos problemos dėl naftos tie-
kimo nutraukimo ir politinių ir kitokių kontrpriemonių, dėl svetimų kareivių 
buvimo Lietuvos Respublikos pasienio postuose ir Vilniaus aerodrome ar apie 
tai, kad pavesta Krašto apsaugos ministerijai priimti tuos postus. Analizuota 
situacija dėl biudžeto ir valiutinio fondo, mokesčių politikos dėl Rusijos ka-
riuomenės išvedimo bei Lietuvos kariuomenės atkūrimo364. 

Atsižvelgiant į Laikinosios gynybos vadovybės teisinio statuso paramet-
rus, kurie buvo įtvirtinti teisės aktuose, taip pat į jos praktinės veiklos frag-
mentus, galima sakyti, kad šis valstybės institucinis darinys vaidino reikšmin-
gą vaidmenį valstybės sąrangoje išskirtinai tais laikotarpiais, kai buvo iškilę 
realūs pavojai Lietuvos valstybei ir žmonėms. Kartu reikėtų pripažinti, kad 

                                                
362 1991 m. rugpjūčio 21 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl teisinio persekiojimo už 

veiksmus, nukreiptus prieš teisėtą Rusijos valdžią“.  Žin. 1991, Nr. 25-657. 
363 1991 m. rugpjūčio 21 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko potvarkis. Žr.: Lietuvos Res-

publikos Aukščiausiosios Tarybos archyvinė byla. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko sekretoriatas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareiškimai, po-
tvarkiai. 1991 m. sausio 16 d.–1991 m. gruodžio 20 d., p. 4. 

364 Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko V. Landsbergio atsakymai į deputatų klausimus. Žr.: 
Stenogramos. Nr. 50, p. 257, 258. 
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Vadovybės įgaliojimai, jų įgyvendinimo teisinis mechanizmas, tarpinstitucinė 
sąveika, sprendimų teisinė prigimtis nebuvo nuodugniau atskleisti teisės ak-
tuose. Ir dėl šios priežasties Aukščiausioje Taryboje ne kartą buvo diskutuo-
jama, reikalauta visapusiškesnių ataskaitų. 

Laikinosios gynybos vadovybės veikla vertintina Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininko konstitucinio statuso kontekste. Šia prasme žvelgiant į praei-
ties konstitucinius reiškinius, derėtų konstatuoti, kad Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininko teisinio politinio statuso turinį, nustatytą Lietuvos Respubli-
kos Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, lėmė ir funkcijos, susijusios su va-
dovavimu Laikinajai gynybos vadovybei. Jos prerogatyvos buvo Aukščiausio-
sios Tarybos Pirmininko įgaliojimų visumos organiškoji dalis ir numatė pa-
pildomas Pirmininko galias koordinuojant valstybės institucijų ir pareigūnų 
veiksmus. 

Laikinoji gynybos vadovybė kaip valstybės institucinė struktūra laikytina 
prototipu Valstybės gynimo tarnybos, kuri numatyta šiuolaikinėje Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje ir veikia pagal įstatyme apibrėžtą kompetenciją. 

 
 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko konstitucinių galių  
plėtimo aktualija 
 
Klausimas nagrinėtinas platesniame to meto konstitucinių reiškinių 

kontekste. Šiuo atveju paminėtini tik svarbiausieji, o vienas jų – Respublikos 
Prezidento instituto atkūrimo problema Lietuvos Respublikos Laikinojo Pa-
grindinio Įstatymo įtvirtintoje konstitucinėje sąrangoje365. Prisimintina, kad 
jau 1990 m. rudenį buvo pradėti darbai rengti Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją, sudaryta darbo grupė366, o jos parengti Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos koncepcijos metmenys paskelbti spaudoje367. Dar vieną Konstitucijos 
rengimo tarpsnį ženklino 1991 m. lapkričio 5 d. Aukščiausiosios Tarybos nu-
tarimas dėl konstitucingumo raidos, kuriame buvo suformuluotos pagrindi-

                                                
365 Apie tai plačiau žr.: Žilys, J. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990–

1992 m. kai kurie teisiniai, politiniai ir istoriniai aspektai. Jurisprudencija. Mokslo darbai. 
2003, 47(39): 13–28. 

366 1990 m. lapkričio 7 d. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas „Dėl Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos projekto“. Dokumentų rinkinys. Nr. 2, p. 600, 601. 

367 Lietuvos aidas. 1991 m. gegužės 10 d. 
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nės konstitucinės nuostatos, apibrėžtos socialinės politinės aplinkybės, į ku-
rias turėtų būti atsižvelgta rengiant ir priimant Konstituciją368. Vėliau buvo 
sudaryta Laikinoji komisija Konstitucijos projektui parengti369, patvirtinti 
komisijos darbo nuostatai370. 1992 m. balandžio 21 d. Aukščiausioji Taryba 
pritarė komisijos atliktam darbui ir nutarė šį projektą skelbti visuomenei 
svarstyti371.  

Konstitucijos rengimo procesas buvo komplikuotas, nes vis labiau skai-
dėsi nuomonės dėl Seimo, Prezidento, Vyriausybės kompetencijų ir jų sąvei-
kos. Trys Laikinosios komisijos nariai, atstovavę Sąjūdžio koalicijai „Už de-
mokratinę Lietuvą“, parengė alternatyvų Konstitucijos projektą, kuris taip 
pat buvo paskelbtas spaudoje372. Jo turinio skiriamasis bruožas buvo tas, kad, 
vengiant vadinamosios „seimokratinės“ konstitucinės būsenos, siekta sustip-
rinti Respublikos Prezidento konstitucinį statusą, kiek kitaip matyta konsti-
tucinių nuostatų konstrukcija373. 

Konstitucijos rengimo procesą, kuriame vis aiškiau buvo matomos poli-
tinės teisinės sankirtos, dar labiau komplikavo reikalavimas nedelsiant atkurti 
Respublikos Prezidento instituciją Laikinojo Pagrindinio Įstatymo įtvirtinto-
je konstitucinėje sąrangoje ir Sąjūdžio koalicijos inicijuotas referendumas šiuo 
klausimu374. 

                                                
368 1991 m. lapkričio 5 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kons-

titucingumo raidos“. Valstybės žinios. 1991, Nr. 32-874. 
369 1991 m. gruodžio 10 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl laikinosios komisijos 

Konstitucijos projektui parengti sudarymo“. Žin. 1991, Nr. 36-978. 
370 1992 m. sausio 22 d. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas „Dėl laikinosios komi-

sijos Konstitucijos projektui parengti darbo organizavimo“. Dokumentų rinkinys. Nr. 4, p. 
587–590. 

371 1992 m. balandžio 21 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projekto paskelbimo visuomenei svarstyti“. Dokumentų rinkinys, Nr. 5, p. 
100. Konstitucijos projektas paskelbtas „Lietuvos aide“ 1992 m. gegužės 1 d. 

372 Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 14 d. 
373 Konstitucijos projektą parėmė Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos krikš-

čionių demokratų partija, Lietuvos tautininkų sąjunga. Paskelbtoje deklaracijoje buvo pra-
nešama apie koalicijos Konstitucijos projektui teikti sudarymą ir siekimą, kad jis būtų pri-
imtas. Žr.: Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 6 d. 

374 Vienas iš pirmųjų reiškinių, ženklinančių polemiką šiuo klausimu, buvo Sąjūdžio Seimo ta-
rybos 1991 m. spalio 22 pareiškimas, kuriame buvo rašoma, kad, atsižvelgiant į naują Lietu-
vos valstybės situaciją, reikia neatidėliotinai atkurti Respublikos Prezidento instituciją. Žr.: 
Lietuvos aidas. 1991 m. spalio 29 d. Pareiškimui pritarė Lietuvos piliečių chartijos taryba ir 
ragino spręsti valstybės mechanizmo funkcionavimo klausimus: valstybės reprezentavimą; 
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Po aštrios polemikos 1992 m. kovo 12 d. Aukščiausioji Taryba paskelbė 
1992 m. gegužės 23 d. turintį įvykti referendumą dėl Lietuvos Respublikos 
įstatymų „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento“ bei „Dėl Lietuvos Respubli-
kos Prezidento institucijos ir dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio 
Įstatymo pakeitimo ir papildymų“ projektų.375 Įstatymų projektai paskelbti 
spaudoje376. Referendume dalyvavo 57,64 proc., o įstatymui projektams prita-
rė 39,96 proc. visų rinkėjų. Pagal galiojusį Referendumo įstatymą tiek rinkėjų 
balsų nepakako įstatymams priimti. Respublikos Prezidento institucija tada 
nebuvo atkurta. 

Kartu su šiais konstituciniais reiškiniais aktualizavosi Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko konstitucinio statuso koregavimo klausimas. 1992 m. 
sausio 23 d. deputatas Kolesnikovas paskelbė Aukščiausiosios Tarybos Tau-
tos pažangos frakcijos viešą kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininką V. Landsbergį ir Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmi-
ninką G. Vagnorių. V. Landsbergiui adresuotoje kreipimosi dalyje sakyta: 
„(…) kreipiamės į jus, kaip aukščiausią Lietuvos valstybės pareigūną, į Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininką ir de facto valstybės vadovą (…) Mes, Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatai, jūsų asmenyje matydami realiausią pretenden-

                                                                                                           
atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios funkcijų koordinavimą; atkurti Lietuvos konsti-
tucinę tradiciją ir kt. Žr.: Lietuvos aidas. 1991 m. spalio 31 d. Tokius veiksmus rėmė ir kitos 
politinės partijos bei organizacijos. 1991 m. lapkričio 16 d. vykusioje Sąjūdžio Seimo sesijo-
je vėl deklaruota apie būtinumą atkurti valstybės vadovo instituciją, o prireikus – surengti 
referendumą. Žr.: Lietuvos aidas. 1991 m. lapkričio 20 d. 1991 m. gruodžio 5 d. „Lietuvos 
aide“ paskelbti dviejų įstatymų projektai. Viename iš jų numatytos atitinkamos Laikinojo 
Pagrindinio Įstatymo korekcijos, o kitame suformuluotos bendrosios normos dėl Preziden-
to rinkimų tvarkos, kompetencijos ir kt. 1991 m. gruodžio 13 d. Vilniaus profsąjungų rū-
muose įvyko dešiniųjų politinių partijų atstovų susirinkimas, kuriame pritarta įstatymų 
projektams ir pasiūlymams dėl referendumo žr.: Lietuvos aidas. 1991 m. gruodžio 14 d. Lie-
tuvos Sąjūdžio trečiajame suvažiavime priimtoje rezoliucijoje „Dėl Lietuvos Respublikos 
Prezidento institucijos atkūrimo“ pritarta Sąjūdžio Seimo ir Seimo Tarybos iniciatyvoms, 
paraginta greičiau siekti tikslo ir remti V. Landsbergio kandidatūrą į Respublikos Preziden-
to pareigas. Žr.: Lietuvos aidas. 1991 m. gruodžio 19 d. Iniciatyvinė grupė dėl referendumo 
organizavimo buvo įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje 1991 m. gruodžio 9 d. Kita 
iniciatyvinė grupė buvo įregistruota Kauno miesto savivaldybėje. 

375 1992 m. kovo 12 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl referendumo dėl Lietuvos Res-
publikos Prezidento institucijos atstatymo“. Žin. 1992, Nr. 10-239. 

376 Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento“, įstatymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo ir papildymo atkuriant Lietuvos 
Respublikos Prezidento instituciją“ projektai. Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 7 d.  
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tą į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, prašome imtis iniciatyvos vykdyti 
Prezidento funkcijas nelaukiant rinkimų. Prašytume jūsų, gerbiamasis Pirmi-
ninke, išdėstyti savo pasiūlymus dėl Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pa-
pildomų įgaliojimų ir atsakomybės. Mes esame pasiryžę juos aptarti ir paremti 
Aukščiausiojoje Taryboje.“377 

1992 m. sausio mėn. Aukščiausiojoje Taryboje buvo išplatintas įstatymo 
projektas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
įgaliojimų ir jo pareigybės laikino pavadavimo“. Projekto preambulėje nuro-
dyta, kad įstatymas parengtas atsižvelgiant į „(…) būtinybę valstybės reformų 
ir ekonominių sunkumų laikotarpiu sustiprinti vykdomąją valdžią, ir į pagei-
dautiną Lietuvos valstybės tarptautinės reprezentacijos didesnį apibrėžtumą, 
ir į šio įstatymo galiojimą tik tol, kol bus priimta nauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucija“. Autoriai, formuluodami Pirmininko įgaliojimus, orientavosi į 
tradicinius valstybės vadovo – prezidento konstitucinius įgaliojimus. Siūlyta 
nustatyti papildomus Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimus: skirti 
Vyriausybės vadovą – Ministrą Pirmininką ir teikti Aukščiausiajai Tarybai 
tvirtinti visą Ministrų Tarybą; nepasirašyti Aukščiausiosios Tarybos priimtų 
dokumentų ir sugrąžinti juos su pastabomis papildomai dviem savaitėms per-
svarstyti komisijose ir Aukščiausiosios Tarybos plenariniame posėdyje; tiks-
linti Aukščiausiosios Tarybos svarstomų įstatymų projektus, taip pat leisti 
įsakus ir kitus norminius aktus remiantis tuo metu galiojusiu Laikinuoju Pa-
grindiniu Įstatymu. Siūlyta nustatyti, kad Pirmininkas gali būti atšauktas ne 
mažesne kaip dviejų trečdalių visų Aukščiausiosios Tarybos deputatų balsų 
dauguma, o iki Seimo ir Prezidento rinkimų „visuose tarptautiniuose reika-
luose tituluoti Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką Lietuvos Respublikos 
Prezidentu“. Atsižvelgiant į šią nuostatą siūlyta įtvirtinti dar vieną Pirminin-
ko prerogatyvą – vieną iš savo pavaduotojų (alternatyva – vieną iš Aukščiau-
siosios Tarybos deputatų) skirti viceprezidentu, kuris „jam atstovautų išvy-
kus, o esant reikalui, jeigu Prezidentas dėl mirties arba sunkios ligos nebegalė-
tų toliau vykdyti savo pareigų, jas perimtų su visais įgaliojimais“. 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimus koreguoti siūlė ir reor-
ganizuotos Tautininkų frakcijos pirmininkas deputatas A. Sėjūnas. Jis pateikė 
įstatymo projektą dėl Laikinojo Pagrindinio Įstatymo atitinkamo pakeitimo 

                                                
377 Stenogramos. Nr. 48, p. 413. 
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ir papildymo378. Vėliau šis projektas buvo pavadintas „Dėl Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko įgaliojimų“379. 

Įstatymo projekto įžangoje nurodyti motyvai, dėl kurių Aukščiausioji 
Taryba turėtų priimti šį įstatymą – visų pirma atkreiptas dėmesys į „esminių 
ekonominių ir socialinių reformų laikotarpio sunkumus, kylančius ir dėl val-
džios institucijų santykių, ir įgaliojimų nepakankamo sureguliavimo“. Raginta 
atsižvelgti ir į tai, kad „Lietuvoje tebesančios neteisėtai dislokuotos buvusios 
Sovietų Sąjungos karinės dalys sudaro grėsmę Lietuvos valstybės ir žmonių 
saugumui“, kad Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme nustatyti Aukščiausio-
sios Tarybos Pirmininko įgaliojimai neatitinka aukščiausiojo valstybės parei-
gūno statuso. Pirmininkui numatyta suteikti šiuos įgaliojimus: 1) pateikti 
Aukščiausiajai Tarybai be eilės svarstyti klausimus, įstatymų bei kitų aktų 
projektus arba nustatyti prioritetinius darbotvarkės klausimus; 2) motyvuotu 
teikimu per 10 dienų nuo priėmimo dienos grąžinti Aukščiausiajai Tarybai 
persvarstyti jos priimtą teisės aktą; 3) sukviesti neeilinę Aukščiausiosios Ta-
rybos sesiją; 4) iškilus grėsmei Lietuvos valstybės ar jos piliečių saugumui pri-
imti sprendimus dėl gynybos, kurie yra privalomi visoms sprendime numaty-
toms tarnyboms; 5) skirti Ministrą Pirmininką, pavesti jam sudaryti Vyriau-
sybę, ją tvirtinti, atleisti Ministrą Pirmininką arba kitus Vyriausybės narius, o 
jiems atsistatydinus – pavesti laikinai eiti pareigas; 6) sustabdyti Vyriausybės 
nutarimų ir potvarkių, neatitinkančių Valstybės interesų, galiojimą ir skubes-
ne tvarka teikti juos Aukščiausiajai Tarybai svarstyti; 7) skirti ir atšaukti ge-
neralinį prokurorą, valstybės kontrolierių bei jų pavaduotojus; 8) dalyvauti 
Vyriausybės posėdžiuose, juose pirmininkauti ir pareikalauti iš Vyriausybės ar 
atskirų ministrų pranešimų apie jų darbą; 9) sudaryti Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininko tarybą ir paskirti jos narius; 10) sudaryti komisijas svarbiems 
valstybinės reikšmės klausimams spręsti; 11) skirti savo pirmąjį pavaduotoją iš 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų, kuris pavaduoja Pirmininką, jeigu jo nėra 
arba jis negali eiti savo pareigų. Įstatymo projekte skelbta, kad tarptautinių 
santykių srityje, vedant tarptautines derybas ir pasirašant tarptautines sutar-
tis, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas turi būti tituluojamas Lietuvos 
Respublikos prezidentu. 

                                                
378 Stenogramos. Nr. 54, p. 203–205. 
379 Pagal tuo metu galiojusią tvarką įstatymo projektas buvo įregistruotas Aukščiausiosios Ta-

rybos Juridinio skyriaus apskaitos žurnale 1992 m. kovo 18 d. Nr. 325. 
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Nuomonių įvairovė dėl Pirmininko kompetencijos buvo išreikšta ir Tau-
tos pažangos frakcijos parengtame įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimų“ projekte380. Įstatyme siūlyta nau-
jai išdėstyti Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 87 straipsnį, kuriame įtvirtinti 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimai. Be jau numatytų funkcijų, 
buvo numatytos naujos: pasirašyti ir skelbti Lietuvos Respublikos įstatymus 
ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų priėmimo arba motyvuotu teikimu grąžin-
ti Aukščiausiajai Tarybai pakartotinai svarstyti; teikti Aukščiausiajai Tarybai 
svarstyti klausimus, aktus, projektus be eilės (ypatingos skubos tvarka) arba 
nustatyti prioritetinius darbotvarkės klausimus; Ministro Pirmininko teiki-
mu skirti ir atleisti Vyriausybės narius, priimti jų (išskyrus Ministro Pirmi-
ninko) atsistatydinimą. Pagal įstatymą vidaus reikalų ir krašto apsaugos mi-
nistrai galėjo būti skiriami ir atleidžiami gavus Aukščiausiosios Tarybos prita-
rimą; iškilus grėsmei Lietuvos valstybės ar gyventojų saugumui priimti neati-
dėliotinus sprendimus dėl gynybos, o tokie sprendimai turėjo būti pateikti 
tvirtinti artimiausiame Aukščiausiosios Tarybos posėdyje; prireikus kviesti 
neeilinę Aukščiausiosios Tarybos sesiją ar posėdį; sustabdyti Vyriausybės nu-
tarimų ir potvarkių, prieštaraujančių įstatymams, galiojimą, jei Aukščiausioji 
Taryba sesijos metu per 10 dienų nenutaria kitaip, sustabdyti teisiniai aktai 
turi netekti galios; Vyriausybės teikimu panaikinti rajonų ir respublikos mies-
tų tarybų sprendimus, jeigu jie prieštarauja įstatymams; priimti neatidėlioti-
nus Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo kompetencijos sprendimus ir pa-
teikti juos tvirtinti artimiausiam Prezidiumo posėdžiui; Ministro Pirmininko 
teikimu skirti ir atleisti miestų merus ir rajonų valdytojus; skirti Lietuvos 
Respublikos apdovanojimus ir suteikti garbės vardus; teikti malonę asme-
nims, kuriuos yra nuteisę Lietuvos teismai. 

Tautos pažangos frakcijos projektą taip pat galima vertinti kaip vieną iš 
kompromisų siekiant atitinkamu mastu amortizuoti susikaupusias politines 
problemas, išvengti „Prezidentinio referendumo“ iš dalies koreguojant val-
džios institucijų konstitucines galias381. Jau po įvykusio referendumo panašias 
pozicijas formulavo ir paskelbė Socialdemokratų partijai atstovaujančių depu-
tatų grupė382. 
                                                
380  Įstatymo projektas buvo įregistruotas Aukščiausiosios Tarybos Juridinio skyriaus žurnale 

1992 m. kovo 27 d. Nr. 344. 
381 Apie tokį įstatymo projekto tikslą kalbėjo deputatas A. Taurantas, pristatydamas jį Aukš-

čiausiosios Tarybos posėdyje. Žr.: Stenogramos. Nr. 56, p. 112.  
382 Aukščiausiosios Tarybos deputatų socialdemokratų pareiškime „Dėl neatidėliotinų prie-
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Paminėti ir kiti pasiūlymai bei projektai dėl Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininko konstitucinio statuso nebuvo įgyvendinti, o konstitucinis procesas, 
įgydamas pagreitį, artėjo į 1992 m. gegužės 23 d. referendumą, parlamentinę 
krizę, priešlaikinius parlamento rinkimus ir į 1992 m. spalio 25 d. referendu-
mą, kuriame buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

 
Apibendrinant galima daryti šias išvadas:  
Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo konstitucinio re-

guliavimo turinį lėmė politinių socialinių aplinkybių visuma, kurios šerdis – 
lietuvių tautos (steigiamosios valdžios) valia ir siekis atkurti Lietuvos valstybę, 
sukurti valstybinės organizacijos funkcionavimo konstitucinius pamatus ir 
taip užtikrinti valstybės ir visuomenės demokratinę raidą. 

Atsižvelgiant į Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme įtvirtintą valstybės 
valdžios institucinę sąrangą, galima teigti, kad ši konstrukcija buvo grindžia-
ma parlamentinės demokratijos dėsniais, kuriuos savo ruožtu lėmė Atgimimo 
laikotarpio politinės teisinės idėjos, reikštos rengtuose ir paskelbtuose konsti-
tuciniuose tekstuose. Laikinoji Konstitucija atitinkamu mastu atspindėjo bu-
vusią sistemą ir buvo prieštaringa jau vien todėl, kad nebuvo išsamiai konsti-
tuciškai apibrėžtos įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios 
sąveikos ir bendradarbiavimo konstitucinės formos. Tačiau reikia pabrėžti ir 
tai, kad Laikinasis Pagrindinis Įstatymas ir jo pagrindu veikusi valstybės insti-
tucinė sistema buvo tos konstitucinės priemonės, kuriomis remiantis buvo 
sprendžiami neatidėliotini vidaus ir užsienio politikos uždaviniai. 

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme įtvirtintos valstybės institucinės są-
rangos vienas iš pastebimiausių bruožų buvo Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos vadovo statuso konstitucinis apibūdinimas, kuriuo skelbta, 
kad Pirmininkas yra aukščiausias Lietuvos Respublikos pareigūnas ir atsto-
vauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose. Ši konstitucinė nuo-
stata savaime reiškė, kad parlamento vadovo statuso turinį sudarė ne tik įga-
liojimai, susiję su Aukščiausiosios Tarybos darbo organizavimu, bet ir kitos 
konstitucinės prerogatyvos. Akivaizdu, kad Pirmininkas įgyvendino ir kai ku-
rias funkcijas, kurios priklauso valstybės vadovo kompetencijai demokratinė-
                                                                                                           

monių politinei krizei įveikti bei tolesniam Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės darbui 
užtikrinti iki naujų rinkimų į Seimą“, kurį pasirašė deputatai V. Andriukaitis, N. Medvede-
vas, A. Rudys, V. Plečkaitis, A. Sakalas, buvo pritariama Tautos pažangos frakcijos principi-
nėms nuostatoms dėl Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimų išplėtimo iki Konsti-
tucijos priėmimo. Žr.: Lietuvos rytas. 1992 m. birželio 12 d. 
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se respublikose. Vertinant Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko konstitucinį 
statusą negalima neatsižvelgti ir į tai, kad Pirmininkas vadovavo ir Aukščiau-
siosios Tarybos Prezidiumui, kuris buvo svarbus konstitucinis veiksnys ne tik 
užtikrinant parlamento veiklą, bet ir sprendžiant kitas valstybinės raidos 
reikmes.  
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KONSTITUCIJOS  PRASMĖ – KAIP  SIMBOLIS  
IR  KAIP  PRIEMONĖ 
 
 
 
Alvydas Pumputis 
 
 
 
Konstitucinio reguliavimo patirtis labai turtinga. Tokia pat turtinga ir 

mokslinė mintis aiškinant šio dokumento prigimtį, prasmę, paskirtį bei įtaką 
visuomenėje ir valstybėje. Dar ankstyvajame konstitucijų raidos laikotarpyje 
C. Cooley savo garsiame kūrinyje „Konstituciniai apribojimai“ trumpai api-
brėžia konstituciją kaip „normų ir elgesio taisyklių rinkinį, kuriomis naudo-
jantis įgyvendinamos suverenumo galios“. Vėliau jis grįžta prie tos pačios 
temos ir pateikia detalesnį paaiškinimą: 

„Kas yra konstitucija, ir kas yra jos objektas? Lengviau būtų pasakyti, kas 
ji nėra negu tai, kas ji yra. Tai ne bendruomenės pradėjimas, tai ir ne privati-
nių teisių kilmė; tai ne teisės šaltinis, tai ir ne pradinė valdžios stadija; tai ne 
asmeninių ar politinių laisvių priežastis, tai jos pasekmė; ji nesuteikia jokių 
teisių žmonėms, bet yra jų galios kūrinys, tai priemonė jų patogumui. Konsti-
tucija skirta apginti jų teises ir galias, kurios egzistavo dar prieš sukuriant 
konstituciją, tai yra tik politinės valdžios karkasas, būtinai paremta dar prieš 
ją atsiradusiomis įstatymų, teisių, įpročių ir minties modelių sąlygomis. Ji nėra 
primityvi, viskas joje yra kilę iš žinomų šaltinių. Ji numano egzistuojant orga-
nizuotą visuomenę, įstatymus, tvarką, nuosavybę, asmeninę laisvę, pagarbą 
politinei laisvei ir protą, žinantį, kaip ją apsaugoti nuo tironijos pinklių. Rašy-
tinė konstitucija kiekvienu atveju yra valdžios galių apribojimas, esantis tar-
pininkų rankose. Niekada nebuvo rašytinės respublikos konstitucijos, kuri 
valdininkams suteiktų visas beribes ir neapibrėžiamas galias, kurios slypi kiek-
vienoje tautoje.“383 

                                                
383 Cooley, C. Constitutional Limitations. New York, 1971, p. 21. 
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Konstitucijos apibrėžia pagrindinių valstybės institucijų galias. Manoma, 
kad tai yra pagrindinė jų egzistavimo priežastis384. Paprastai lyginant konsti-
tucijas vieną su kita, atsižvelgiama į jų formą, kuria jos išreiškia savo turinį, 
įtvirtina valdžių padalijimą ir apriboja tam tikrus valstybės institucijų veiks-
mus. Tačiau konstitucijos ne tik „sukonstruoja“ valdžios struktūras ir santy-
kius tarp jų, bet ir apibrėžia specialias jų galias, atsakomybę ir jurisdikcijos ri-
bas. Konstitucijos prisideda prie pačios valdomos visuomenės modeliavimo, ir 
šis aspektas negali būti ignoruojamas. 

Konstitucinė mintis sustiprina arba tiesiog byloja apie tam tikrus tos vi-
suomenės kultūrinius ypatumus, kurie iš esmės palaiko politinės valdžios si-
stemą. Konstitucinės idėjos ypač padeda patvirtinti politinės visuomenės, iš 
kurios konstitucija reikalauja lojalumo, identitetą385. Konstitucijos autoritetas 
patvirtina visuomenės, iš kurios reikalauja lojalumo, bendros prigimties įvaiz-
džius. 

Šis sąvokos paaiškinimas apibrėžia „konstitucijos, kaip priemonės“ ir 
„konstitucijos kaip simbolio“ prasmę. 

Šiuolaikiniame mąstyme, paremtame mokslu ir jo pasiekimais, žodis 
„priemonė“ reiškia ateitį ir dalykus, kurie turi būti atlikti. Daroma prielaida, 
kad žmogus yra savo likimo kalvis ir pats suteikia norimą formą dalykams ir 
įvykiams. Šiuo požiūriu konstitucija yra tautos galios – suvereniteto priemo-
nė, skirta siekti progreso. 

Tačiau dažnai konstitucinis simbolizmas žvelgia į praeitį ir sieja valdžią 
su sąvokomis, kurios atsirado daug anksčiau už patį mokslą ir jo tikėjimą tam 
tikrų įvykių nuspėjamumu bei kontroliuojamu priežastingumu. Jau esamos 
tvarkos patvirtinimas primena pirmykščio žmogaus chaotiškos visatos baimę 
ir prasmės, saugumo ieškojimą tradicijos, magijos, fetišų ir tabu prieglobstyje. 
Konstitucija kaip priemonė suteikia viešajai valdžiai galių ir ją nukreipia no-
rima linkme. Konstitucija kaip simbolis nuo viešosios valdžios, kuri nors ir 
įtartina, bet būtina, apsaugo asmeninius interesus arba vertybes.  

Daugelio valstybių konstitucijos kaip tautos valdymo priemonės, skirtos 
pasiekti didesnių tikslų, aspektas atsiskleidžia jau pačioje jos pradžioje: pavyz-
džiui, Jungtinių Valstijų Konstitucijoje sakoma: „Mes, Jungtinių Valstijų tau-
ta, norėdami sukurti stabilesnę sąjungą, užtikrinti teisingumą, garantuoti ša-

                                                
384 Smith, S., Brazier, R. Constitutional and Administrative Law. London, 1989, p. 6–7. 
385 Thompson, B. Textbook on Constitutional and Administrative Law. London, 1993, p. 12. 
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lies saugumą, apginti, kelti bendrą gerovę ir išsaugoti teisę į laisvę sau ir atei-
nančioms kartoms, skelbiame šią Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją…“ 

Panaši mintis įtvirtinta ir 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Konstitucijos 
preambulėje, kur sakoma: 

Lietuvių tauta 
- prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, 
- jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respubli-

kos Konstitucijomis, 
- šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, 
- išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, 
- įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti 

savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
- puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, 
- siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės 

valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia 
šią Konstituciją. 

Panašiai buvo kalbama Lietuvos Valstybės 1922 metų Konstitucijoje: 
„vardan Dievo Visagalio, Lietuvos tauta, dėkingai minėdama garbingas savo 
sūnų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti padarytas, atstačius nepri-
klausomą savo Valstybę, ir norėdama nutiesti tvirtus demokratingus jos ne-
priklausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas teisingumui ir teisėtu-
mui terpti, ir patikrinti visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui 
ir dorai tinkamą Valstybės globą, per savo įgaliotus atstovus, susirinkusios į 
Steigiamąjį Seimą, 1922 m. rugpjūčio 1 d. priėmė šią Lietuvos Valstybės 
Konstituciją“. 

„Rašytinės konstitucijos įtvirtina pagrindinius principus, tačiau princi-
pai susiformavo anksčiau nei rašytinės konstitucijos, o konstitucija sukurta ne 
tam, kad viską mums duotų, bet tam, kad apgintų mūsų jau turimas prigimti-
nes teises.“386 

Konstitucija kaip simbolis buvo masių proto rezultatas. Iš tiesų konsti-
tucijos simbolinės prasmės numatymas yra senesnis nei pati konstitucija. 

Konstituciją vadinant simboliu iškart kyla klausimas, kieno tai simbolis. 
Pradžioje simbolis atliko tik puošybos funkciją: tai buvo pagarbos simbolis 
išmintingiems politikams, sukūrusiems tokį nuostabų aktą kaip konstitucija. 

                                                
386 London, A. M. Speech at Topeka. 1936, p. 29.  
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Tačiau laikui bėgant didelio politinio pasiekimo simbolis tapo nepasitikėjimo 
arba pasitikėjimo politiniu procesu simboliu. 

Konstitucinis simbolis radikaliai skiriasi nuo konstitucinių priemonių. 
„Tai, kas yra simbolis daugumai, tampa priemone mažumai, o tai dar geriau 
įkūnija tokį simbolį.“387 

Įstatymų leidžiamosios valdžios požiūriu konstitucija perėjo tokias rai-
dos pakopas: nuo (1) tautos valdymo priemonės, tautos valdžios šaltinio iki 
(2) garbinamo objekto, vertinamo daugiausia dėl kliūčių sudarymo valdžiai, ir 
iki (3) tam tikros mažumos interesų, besistengiančių išvengti nacionalinės 
valdžios galių, gynimo; kitaip tariant, nuo konstitucinės priemonės iki konsti-
tucinio fetišo, iki konstitucinio tabu ir vėl iki konstitucinės priemonės, nors 
tai ir buvo negatyvi tam tikrų ypatingų interesų priemonė, o ne teigiama tau-
tos valdymo priemonė388. 

Vis dėlto tai, ką konstitucijos atskleidžia apie politinės visuomenės, ku-
rioje jos yra priimtos, prigimtį, negali būti išreikšta vien tik taisyklių rinkiniais 
arba teisinėmis normomis. Tai pasiekiama konstitucijos kaip simbolio turi-
niu. 

Visa tai galima pastebėti lyginant Britanijos ir Jungtinių Amerikos Vals-
tijų konstitucinę struktūrą. Ypatinga konstitucinių idėjų (įtraukiant būdą, 
kartu ir lygį, iki kurio jos yra išreikštos konstitucijų dokumentuose) teisinė 
forma gali būti mažiau svarbi nei pačios idėjos. Idėjų esmė dažnai glūdi giliose 
dviprasmybėse, jos nėra aiškiai pateiktos, o to įstatymuose dažniausiai ieško 
teisininkai. Visos informacijos, kurią perduoda konstitucija, neįmanoma su-
talpinti į tam tikrą šiuolaikinę teisės formą.  

Čia ir pasireiškia konstitucijos kaip simbolio vaidmuo.  
Konstitucijos kūrimo procese labai svarbu ją suvokti kaip simbolį ir kaip 

priemonę. Tai konstitucijos savybės, kurios viena kitą papildo, nors kartais 
tarpusavyje ir prieštarauja. 

Šiuo požiūriu konstitucija perėjo kelis raidos etapus. 
Visiems puikiai žinoma, jog pirmoji konstitucija atsirado kaip priemonė 

apsaugant žmogaus teises nuo valdžios savivalės. 
Pavykus konstitucinio reguliavimo modeliui, konstitucija buvo labai, 

kartais gal net pernelyg, sureikšminta – ji įgijo simbolio prasmę. 

                                                
387 Loss, R. Corwin on the Constitution. London, 1982, p. 175. 
388 Ibid., p. 177. 
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Kartais akivaizdu, kaip stipriai tautai reikia simbolio ir paties valdžios 
fakto. Tai pastebima, kad ir po JAV Konstitucijos priėmimo. Po Prancūzijos 
revoliucijos kilę karai Britanijoje ir žemyne padidino amerikietiškos produk-
cijos paklausą, o tai sukrovė amerikiečiams milžiniškus turtus. Paprasti žmo-
nės daug negalvodami visus nuopelnus priskyrė Konstitucijai. 1794 m. 
Richardas Blandas Lee, sakydamas kalbą Kongrese, dalijosi savo įspūdžiais: 

„Aš tik paminėsiu, kaip pasikeitė padėtis žemės ūkyje. Keliaudamas po 
įvairias Jungtinių Valstijų vietoves, aš mačiau derlingus laukus, kurie prieš ke-
letą metų plytėjo tušti ir nedirbami, išaugo nauji gyvenamieji rajonai; pasiten-
kinimas atsispindi kiekviename veide; stalai nukrauti maistu, žmonės atgavo 
pasitikėjimą ir dabar kiekvienas jaučiasi saugus po savo vynmedžiu ar figme-
džiu, jis neturi ko bijoti. Konstitucija siekė pagerinti žmonių gyvenimą, ir jai 
tai pavyko.“ 

Be abejo, buvo ir skeptiškai nusiteikusių. „Tokie jau tie oratoriai – gir-
dami dabarties valdymą, jie piešia šalį taip, lyg valdant senajam Kongresui, dar 
prieš priimant Konstituciją, Amerikoje nei medžiai augo, nei upės tekėjo.“389 

Kaipgi atkuriami šie visuomenės vaizdiniai? Apeliacija į tautos simbolius 
vadinamosiose „programinėse“ konstitucijose yra akivaizdi. Tautinės vėliavos 
spalvų simbolinės reikšmės, politinės istorijos aspektų, tautos vertybių ir sie-
kių arba tautos kalbos ar kalbų ypatingų bruožų arba tautos himno muzikos 
aprašymai konstitucijų nuostatose apeliuoja arba yra įtraukti tam, kad darytų 
įtaką kolektyvinei tautos sąmonei390. Tačiau konstitucinės visuomenės simbo-
liniai aspektai apima daugiau nei šios lengvai atpažįstamos formos. Konstitu-
ciniai simboliai – tai visi konstitucinės praktikos bruožai arba objektai, kurie 
tam tikru būdu dėl politinės visuomenės, kaip visumos, pagrindinių bruožų 
kelia (dažnai dviprasmiškai) stiprius jausmus. 

Simbolinis konstitucijų aspektas pripažįstamas daugelyje jų tekstų. 
Konstitucija daugiausia suprantama kaip taisyklių apie valdžios institucijas vi-
suma, savo forma panaši į įstatymų leidžiamosios valdžios priimamus teisinius 
aktus. 

Tačiau tokie skeptikų žodžiai, diskretiškai sudėti į asmeninį dienoraštį, 
visuomenės nuomonės nepaveikė. Vargu ar Biblija buvo giriama daugiau nei 
konstitucijos simbolis. 

                                                
389 The Early History of the Tradition of the Constitution. 1915, p. 707. 
390 Cerullo, R. A. Sociopolitical Control and the structure of National Symbols: the Empirical 

Analysis of National Anthems. London, 1989, p. 68. 
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Williamas Johnsonas rašė: „Tai nuostabiausia žmogaus kada nors sukur-
ta priemonė. Žinios ir tikslumas, pademonstruoti Jungtinių Valstijų Konsti-
tucijoje, neturi sau lygių; sąžiningai prisipažįstu, kad studijavęs ją visą savo gy-
venimą ir dabar vis randu joje naujų nuostabių dalykų.“391 

Pasak aiškintojų, Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucija yra „sudėtinė 
amerikiečių identiteto dalis, tai Amerikos tautos gyvybės energijos šaltinis, jos 
svarbiausias simbolis ir išraiška... taip glaudžiai susiję su tautos egzistavimu, 
kad vargu ar juo galima atskirti“392. Anot Amerikos teisės tyrinėtojo Sanfordo 
Levinsono, būti amerikiečiu reiškia būti „susitarusios bendruomenės“ nariu, 
bendruomenės, kurioje atsidavimas laisvei, remiantis įstatymais, peržengda-
mas „prigimtinius“ rasės, religijos ir klasių barjerus, pats įgyja „transcendenti-
nę savybę“. S. Levinsonas teigia, kad šiuo atžvilgiu pagrindinė bendruomenės 
„sutartis“ yra konstitucija393. Šių laikų vienas iš pagrindinių veikalų, nagrinė-
jantis Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją, prasideda tokiu sakiniu: 
„Amerikiečiai garbina savo Konstituciją.“394 Dažnai ji net laikoma šventa395. 
Neretai teigiama, kad tam tikru lygiu Konstitucija „sutvėrė“ amerikiečius; ji 
kuria jų kaip politinės visuomenės identitetą. Amerikiečiai kaip piliečiai pri-
pažįsta, kad regi veidrodyje savo kaip visuomenės narių dvigubą atvaizdą396, 
tai yra visuomenės, kurią suformuoja ir sutvirtina Konstitucija, ir panašios 
simbolinės galios priemonės, pavyzdžiui, vėliavos ir Nepriklausomybės dekla-
racijos, atvaizdą. 

Atskirų valstybių raidoje, atsižvelgiant į laikotarpio ypatumus ir kelia-
mus tikslus, konstitucijos kaip simbolio ir kaip priemonės prioritetai tarpusa-
vyje kaitaliojosi. 

Lietuva turi gana turtingą konstitucinės raidos istoriją. Ji prasideda nuo 
Lietuvos statutų (1529, 1566, 1588 m.), antrosios pasaulyje ir pirmosios Eu-
ropoje 1791 m. gegužės 3 d. Lietuvos–Lenkijos konstitucijos ir tęsiasi iki šiol. 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktas pra-
dėjo naują mūsų valstybės konstitucinės raidos etapą. 

                                                
391 The Early History of the Tradition of the Constitution. 1915, p. 804. 
392 Corwin, E. S. The Constitution as Instrument and as Symbol. 1976, p. 24–28; Foley, M. The 

Silence of Constitutions. London, 1989, p. 37. 
393 Lewinson, S. Constitutional Faith. Princeton NJ, 1988, p. 5. 
394 Sunsistein, C. The Partial Constitution. Cambridge, Mass, 1993, p. 2. 
395 Erly, T. C. The Constitution as Scripture. 1984, p. 37. 
396 Althuser, L. Ideology and Ideological State Apparatuses in Essays in Ideology. London, 1984,     

p. 54. 
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Tiek 1918 m. lapkričio 2 d. priimtas labai svarbus dokumentas – Lietu-
vos valstybės Konstitucijos pamatiniai dėsniai, tiek 1919 m. balandžio 4 d. 
naujai priimtos Lietuvos valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dės-
niai, pagaliau tiek 1920 m. birželio 10 d. priimta Laikinoji Lietuvos valstybės 
Konstitucija buvo tarsi neatidėliotinai būtinas siekis teisiškai įtvirtinti Lietu-
vos valstybingumą. Galutinai šis siekis buvo įgyvendintas 1922 m. rugpjūčio  
1 d. Steigiamajam Seimui priėmus pirmąją nuolatinę Lietuvos valstybės 
Konstituciją. 

Šių konstitucinių aktų svarba kiek skirtinga, nevienoda jų kaip priemo-
nių ir kaip simbolių prasmė. 

Lietuvos konstitucinė reguliavimo raida gali būti visiškai suvokta tik pa-
saulio bei Europos konstitucinio reguliavimo kontekste. Dvidešimtojo am-
žiaus pirmoje pusėje formuojasi vadinamoji Centro, Šiaurės Rytų ir Rytų vals-
tybių grupė, kurioms būdingas demokratijos siekis. Prie tokių valstybių pri-
klausė Čekoslovakija, Vokietija, Austrija, Lenkija, Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva. M. Romeris rašė: „svarstant 1922 metų konstituciją, tiek visas kitas 
naujų Europos Centro ir Rytų bei Šiaurės Rytų respublikų konstitucijas, – tai 
ryškiai užakcentuota demokratija su konstitucinio parlamentarizmo šablonu, 
pridengiančiu kiek slepiamus nacional-demokratinius polinkius“397. 

Demokratiškumo siekis šiose valstybėse kartu buvo ir pasipriešinimas 
imperiniam mąstymui. 

Pažymėtina ir JAV prezidento V. Vilsono paskelbta deklaracija, kuri, pa-
sak M. Romerio, buvo „...demokratiniais principais pagrįsto tarptautinio tei-
singumo manifestas...“398. Šis manifestas turėjo gana didelę įtaką pasaulyje, 
taip pat ir Europoje, tai skatino demokratinių idėjų palaikymą ir, suprantama, 
darė įtaką naujai besikuriančioms valstybėms. Jose, tarp jų ir Lietuvoje, buvo 
ieškoma paties tinkamiausio demokratiniais pagrindais grindžiamo valstybės 
valdymo. 

Nors Europoje buvo ir demokratiškais pagrindais besitvarkančių monar-
chijų (Olandija, Belgija, Anglija), tačiau dėl neigiamo Rusijos, Vokietijos, 
Austro-Vengrijos imperijų įvaizdžio naujos valstybės atmetė monarchiją. Lie-
tuvoje užuomina apie galimą monarchiją kaip valdymo formą buvo, kaip ži-
nia, tik reveransas vokiečiams. 

                                                
397 Romeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius, 1990, p. 122. 
398 Romeris, M. op. cit., p. 127. 
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Todėl Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos valstybėse, valdymo forma res-
publika buvo pasirinkta neatsitiktinai. Reikia pripažinti, jog didžiausią įtaką 
konstitucinei demokratinių institutų plėtrai Lietuvoje turėjo Prancūzijos 
Konstitucija, kuri „...spinduliuoja visame Europos kontinente kaip Demokra-
tijos saulė...“399. Kaip tik dėl Prancūzijos konstitucinio reguliavimo įtakos 
1922 metų Lietuvos Konstitucijoje buvo įtvirtintas stiprus parlamentas, atsi-
rado lygiateisiškumo principas, spaudos, tikėjimo, nuosavybės ir kt. teisės. Yra 
pagrindo manyti, jog ieškant konstitucinio reguliavimo tobulybės buvo studi-
juojama ir Šveicarijos patirtis, ypač šioje šalyje įtvirtinta žmogaus teisių bei 
demokratinių institucijų sistema. 

Kuriant Lietuvos konstitucinio reguliavimo modelį buvo apibendrinta 
geriausia Europos ir pasaulio patirtis ir priimta tobula 1922 metų Konstituci-
ja. Būdingiausias šios konstitucijos bruožas – nuoseklus demokratiškumas. 
Konstitucija įtvirtino parlamentinės respublikos valdymo modelį su išskirti-
nai plačiomis parlamento galiomis. 

Kokiu mastu 1922 metų Lietuvos Konstitucijoje derinosi konstitucijos 
kaip priemonės ir konstitucijos kaip simbolio pradai? 

Parlamentinė respublika, kurią įtvirtina Lietuvos 1922 metų Konstituci-
ja, apima pačius aukščiausius demokratijos standartus atitinkanti valstybės 
valdymo forma. Šiai formai egzistuoti turi būti reikiamos socialinės, politinės 
prielaidos, taip pat aukšta teisinė ir bendroji kultūra. Deja, nė vienos iš šių 
prielaidų tuometėje Lietuvoje praktiškai nebuvo. Atrodytų, kad 1922 metų 
Lietuvos Konstitucija, būdama konstitucinio reguliavimo paminklas, savo tu-
riniu buvo pernelyg ankstyva. Pritartina Anatolijaus Lieveno mintims, jog 
Baltijos šalių konstitucijos buvo „pernelyg demokratiškos, kad būtų geros“400. 

Taigi 1922 metų Lietuvos Konstitucija buvo daugiau kaip simbolis ir tik 
iš dalies kaip priemonė. Tiek 1928 metų, tiek ir 1938 metų Lietuvos konsti-
tucijos reiškėsi daugiausia kaip priemonės ir tik iš dalies kaip simboliai. Tiek 
savo turiniu, tiek taikymo forma minėtos konstitucijos tapo priemonėmis 
mažumos kryptingiems siekiams įgyvendinti. Šių konstitucijų kaip simbolių 
prasmė nedidelė. 

Po Antrojo pasaulinio karo siekiant reabilitacijos dėl karo padarinių bu-
vo puoselėjami visuomenei patrauklūs universalieji tikslai (daugelyje šalių bu-

                                                
399 Romeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius, 1999, p. 128. 
400 Lieven, A. Pabaltijo revoliucija. Vilnius, 1995, p. 64. 
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vo įtvirtinami referendumai, plečiama rinkimų teisė ir t. t.), todėl tuomet su-
stiprėja konstitucijos kaip simbolio prasmė. 

Konstitucijos kaip simbolio prasmė susiformavo gerokai iki 1992 metų 
Lietuvos Konstitucijos priėmimo. Iki ją priimant ir su jos priėmimu buvo 
puoselėjamos laisvės, nepriklausomybės ir kiti aukštųjų vertybių siekiai. 

Kartu ji buvo ir kaip priemonė – stabilizavo visuomenę, apibrėžė valdžių 
sistemą, įtvirtino žmogaus teisinį statusą ir visus kitus parametrus, kurie bū-
dingi suvereniai valstybei. Ilgainiui visuomenėje vis stiprėjant interesų poliari-
zacijai, konstitucijos kaip simbolio prasmei mažėjant, tvirtėja konstitucija 
kaip priemonė. Lietuvos 1992 metų Konstitucija patenka į tą tendencijų įta-
ką, kuri reiškiasi pasaulyje ir Europoje pradedant dvidešimtojo amžiaus sep-
tintuoju, aštuntuoju dešimtmečiais. 

Šiuo laikotarpiu sustiprėjo konstitucijos kaip priemonės prasmė. Mat 
minimu laikotarpiu įvairiose valstybėse labai ryškiai susiformuoja grupinių in-
teresų sistema. Grupinių interesų spektras labai platus – nuo idealistinio iki 
nusikalstamo. Interesų grupės, siekdamos savo tikslų, konstituciją panaudoja 
kaip priemonę. Čia iškyla daugybė aspektų. Jų nenagrinėjant plačiau, paminė-
tinos kad ir tokios, kaip konstitucijos aiškinimas per veikiančius įstatymus ar 
įstatymų įgyvendinamuosius aktus. Apie tai nuosekliai yra kalbėjęs Egidijus 
Kūris401. Ta praktika yra labai gaji ir ji sumenkina konstitucijos kaip simbolio 
prasmę. Tai būdinga ir šio laikotarpio Lietuvos konstitucijai. Todėl šiuo atve-
ju saugant konstituciją, būtina kalbėti ne vien tik apie Konstitucinio Teismo 
veiklą, bet ir apie teisinės kultūros, teisinio išprusimo puoselėjimą. 

Reikia pabrėžti, kad konstitucijos kartu reikalauja ir valdžios sau. Jos val-
dinga įtaka pasireiškia dviem kryptimis: 1) į kultūrinius šaltinius, kurie sutei-
kia joms moralinę ir politinę valdžią bei stabilumą ir kuriems jos simboliškai 
atstovauja; 2) į valdžios institucijas, suteikiančias joms teisinius įgaliojimus. 
Vargu ar konstitucija galėtų suteikti valstybinėms institucijoms valdžią, pati 
neturėdama jokios įtakos ir pagarbos.  

Taigi konstitucijų simbolizmas vaidina didžiulį vaidmenį idėjas paver-
čiant realybe. 

Kiek plačiau gilinantis į šį klausimą, būtina susipažinti su keletu konsti-
tucinio simbolizmo analizės aspektų. Teisė veikia ne tik per konkretų siekį 

                                                
401 Kūris, E. Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje. Vilnius, 2002, p. 

28–29; Kūris, E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai „Lietuvos Konstitucinė teisė“. 
Vilnius, 2001, p. 285. 
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(pavyzdžiui, įstatymų priėmimai ir teismų sprendimų ar nuosprendžių pa-
skelbimai ir kt.), tačiau taip pat ir per begalinę dviprasmybių, kurias galima 
įvairiai aiškinti, sistemą402. Dėl simbolizmo teisėje atsiranda reikšmės dvip-
rasmybės (priešingi aiškinimai to, kas yra pasakyta). 

Taigi daugelis teisinio simbolizmo tyrinėjimų pripažįsta neapibrėžtai 
platų dviprasmiškų simbolių reikšmių išsišakojimą ir pabrėžia esančių simbo-
lių šaltinių begalybę403. 

Teisiniuose tekstuose gausu simbolinių reikšmių, tai sukuria dideles aiš-
kinimo galimybes. „Simbolių miškas“ apgaubia tuos, kurie jame gyvena, tad 
kyla simbolinės informacijos suvokimo sunkumų, kurie kartais skatina ap-
skritai nesistengti susisteminti visą informaciją. Simbolinės reikšmės interpre-
tacijos neveda prie aiškumo ir nuolat yra kontroversiškos404. 

Norint šiek tiek giliau prasibrauti į simbolių mišką, gali prireikti ir teisės 
ideologijos tyrinėjimuose vartojamos koncepcijų sistemos pagalbos. Pavyz-
džiui, gali būti naudinga susipažinti, kokie dviprasmiškų simbolių aiškinimai 
yra paplitę teisėje, kartu sustiprinant ideologinės minties pripažintus faktus. 
Simbolinės institucijos, ritualų elementai arba tam tikros idėjos ir nuorodos, 
susijusios su konstitucine doktrina (arba joje pateikiamos), gali būti nagrinė-
jamos sąvokomis, kurias supranta piliečiai, taip sustiprinant ir išbaigiant poli-
tinės visuomenės, su kuria tie simboliai yra susieti, „esminės“ prigimties sim-
bolius arba ideologinius įvaizdžius. Simboliai yra nagrinėjami ypatingais tiks-
lais, suvokiant vaizduojamą realybę sociologiškai ir išsirenkant tas simbolių 
reikšmes, kurios yra svarbios.  

Simbolių aiškinimo problema yra artima konstitucijos teisinės prigimties 
interpretavimo problemai. Yra teigiama, kad „teisės modernumas pasireiškia 
tuo, kad stengiamasi sukurti save sukuriantį įstatymą“405. Anot Hanso Kelse-
no, teisės, kaip norminančios sistemos, ypatumas glūdi jos savybėje reguliuoti 
savo pačios sukūrimą406; t. y. teisė gali būti pavaizduota kaip save gaminanti 
sistema. Nesvarbu, kokios yra bendros teisės supratimo problemos, tačiau pri-
taikant tą supratimą prie konstitucinės teisės, iškyla rimtų sunkumų. Konsti-
tucijos iš tiesų gali reguliuoti savo kūrimą įtvirtindamos tam tikras procedū-

                                                
402 Sapir, E. “Symbols” in Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1954, p. 493. 
403 Fitzpatrick, P. The Mythology of Modern Law. London, 1992. 
404 Turner, V., p. 64. 
405 New Directions in Legal Theory. Edinburgh, 1993, p. 116. 
406 Kelsen, H. The Pure Theory of Law. Berkeley: Col, 1967, p. 71, 221. 
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ras, kurių laikantis gali būti pakeistos jų nuostatos arba net visas rašytinis do-
kumentas.  

H. Kelseno įvaizdyje pirmoji konstitucija istorijoje padėjo teisinės siste-
mos kaip visumos pagrindus. Remiantis H. Kelseno analize, jos normos yra 
kilusios ne iš kitų teisinių normų, bet iš visuomenės kultūros, kuri yra tik pa-
grindinės normos idėja407. 

Konstitucijos, tuo pačiu metu turinčios ir teisinę, ir moralinę, ir politinę 
prasmę, atlieka tilto arba kanalo vaidmenį, kurio viename gale yra visuomenės 
egzistavimo kultūrinės aplinkybės, o kitame – pozityvioji norma. Tai įrodo, 
kad konstitucijų turinys niekada nėra sutrauktas iki konstitucijos dokumento 
lygio. Dalis konstitucijos yra išreikšta priimtinomis pozityviosios teisės for-
momis (pavyzdžiui, teiginiai, esantys viename ar keliuose dokumentuose ir 
apibrėžiantys taisykles, teises, pareigas, normas, procedūras, formalias defini-
cijas ir įpareigojimus, skirtus vyriausybinėms struktūroms). Kita dalis konsti-
tucijos reikšmės negali būti išreikšta tradicinėmis teisinėmis formomis. Šiai 
daliai priklauso visuomenės simbolinis reprezentavimas tiek, kiek kultūra at-
spindi visuomenės, į kurią konstitucija apeliuoja kaip į valstybės valdžios pa-
grindą ir iš kurios ji gauna savo galią. 

Konstitucijos kaip simbolio prasmę gali atskleisti labai daug reiškinių, 
pavyzdžiui, patys konstitucijos dokumentai, teismo sprendimai ir kiti profe-
sionalūs bei neprofesionalūs tam tikrų konstitucijos aspektų komentarai, pat-
virtinti veikimo būdai, valstybės ir visuotinių reikalų tvarkymo tradicijos, 
konstitucinės teorijos ir konstitucijos istorijos literatūra, įtraukiant ir popu-
liarius (neprofesionalų) veikalus, neprofesionalų nuomonės apie konstituciją 
ir valdžią bei visuotiniai ritualai, procedūros, ceremonijos ir šventės, susiję su 
valdžios funkcijų įgyvendinimu. Vargu ar konstitucija galėtų suteikti parla-
mentui, vyriausybei, teismams valdžią pati neturėdama jokios įtakos ir pagar-
bos408. Simbolinių konstitucijos elementų galima įžvelgti ir „rašytiniame“, ir 
„nerašytiniame“ variante. 

Dar 1928 m. savo klasikiniame esė Edwardas Corwinas rašė: „Šiais lai-
kais įprasta išskirti (Jungtinių Valstijų) konstitucijos teisėtumą ir viršenybę, – 
tiesą sakant, pirmasis yra antrojo priešingybė, – vien dėl to, vartojant jos pa-

                                                
407  Kelsen, H. The Functions of a Constitution. R. Tur and W. Essays on Kelsen Twining. 

Oxford, 1986, p. 62. 
408 A Special Relationship?: American Influences on Public Law in the UK. Ian Loveland. 

Oxford, 1995, p. 57. 
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čios terminiją, kad „ją priėmė Jungtinių Valstijų žmonės“. E. Corwinas patei-
kia dvi svarbias idėjas. Viena, vadinamoji, teisės „pozityvioji“ koncepcija, tai 
yra įstatymų leidėjai priima tam tikrus įstatymus kaip žmonių valios išraišką. 
Antra, pagrindinis įmanomas tų įstatymų šaltinis yra „tauta“, nes tauta yra 
pagrindinis įmanomas žmonių valios šaltinis409. 

E. Corwinas taikliai pastebi esminį intelektinį vystymąsi, leidusį, kad 
konstitucinis dokumentas arba mažas kiekis dokumentų pasiektų pagrindinio 
įstatymo, kuris yra viršesnis už kitus, lygį. Pagal modernųjį pozityvų požiūrį, 
kuris pradėjo vyrauti bendrojoje teisėje XVIII a. pabaigoje ir XIX a., įstatymų 
leidėjas turi priimti konstituciją, o įstatymų leidėją, kuris turėtų didesnę įsta-
tymų priėmimo galią nei „tauta“, kaip politinė visuma, būtų sunku įsivaiz-
duoti. Konstitucijos, kaip viršiausio „tautos“ pozityvaus teisinio kūrinio, teo-
rija įtvirtino kartu ir visuotinai priimto konstitucinio dokumento svarbos 
idėją; taip konstitucija pradėjo vyrauti kitų priimtų įstatymų atžvilgiu. Jau 
minėta „tauta“ yra valdomos populiacijos įvaizdis; ji palaiko teisėtą valdžią ir 
pati yra jos remiama. 

Pavyzdžiui, kai kurie autoriai konstitucinės minties pradžią įžvelgia pri-
gimtinės teisės ir prigimtinių teisių idėjoje, bendrose tradicijose, principuose, 
kurie yra siejami su bendrąja teise ir dokumentiniais šaltiniais, tokiais kaip 
Didžioji Laisvių chartija. Dažnai yra teigiama, kad valstybė šalia savo rašytinės 
konstitucijos dar turi ir nerašytinę410. Taip pat yra manoma, kad dokumenti-
nės konstitucijos sudarytojai suprato, jog nerašytiniai konstitucinės minties ir 
tradicijos elementai visada egzistuos šalia konstitucijos dokumento, kuriame 
jie pagrindė visuotinės valdžios principą411, jie taip pat numatė, kad doku-
mente užrašyta konstitucija apims ir nerašytinius elementus, kurie yra būtini 
jos reikšmei suvokti. Šiuo požiūriu visuotinis suverenitetas nebuvo vienintelis 
konstitucijos valdžios pagrindas.  

Tačiau visiškai akivaizdu, kad neužrašyti konstitucijos elementai egzis-
tuoja, įgyja prasmę ir statusą tik šalia dokumentinės konstitucijos, kurios tu-
rima valdžia yra „tautos“ kūrinys. Ir visa tai sustiprina konstitucijos kaip sim-
bolio prasmę. 
                                                
409 Corwin, E. S. “The Higher Law” Background of American Constitutional Law 1928. Har-

vard Law Review, p. 151. 
410 Grey, C. The Origins of the Unwritten Constitution: Fundamental Law in American Re-

volutionary Thought. 1978, Stanford Law Review, 843, p.19.  
411 Sherry, S. “The Founders” Unwritten Constitution. 1987, 54 University of Chicago, Law 

Review 1127. 
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Nedokumentinių konstitucijos komponentų, kurie egzistuoja ideologi-
joje, paveldėtose vertybėse ir teisinėse ir kultūrinėse tradicijose, pripažinimas 
kelia įdomius klausimus apie tai, kaip galėtų vykti visuotinis konstitucijos aiš-
kinimas. Vieno požiūrio šalininkai teigia, kad kadangi konstitucijos doku-
mento žodžiai negali būti suprasti be nuorodų į vertybių tradiciją, aiškinimų 
ir interpretacijų, glūdinčių dokumento išoriniame pasaulyje, tai konstituciją 
gali aiškinti tik tam tikrų ekspertų monopolis (pavyzdžiui, Konstitucinio Tei-
smo teisėjai), kurio nariai turi atitinkamą išsilavinimą. Tačiau šis požiūris, 
leidžiantis aiškinti konstituciją tik tam tikros kvalifikacijos turėtojams, nėra 
vienintelis. Pavyzdžiui, Ronaldas Dworkinas teigia, jog nėra priežasčių many-
ti, kad eiliniai piliečiai negali įsitraukti į vertybių, glūdinčių konstitucijoje, 
aiškinimą. Tačiau praktiniais sumetimais teisėjai sukuria konstitucijos aiški-
nimo monopolį. Visuotinio suvereniteto idėja prisitaiko prie šitos situacijos 
tiek, kiek teismai yra suprantami kaip „tautos“ vertybių ir tradicijų, kurios 
vienija „tautą“ kaip politinę bendriją ir išbaigia visuotinai priimtos dokumen-
tinės konstitucijos reikšmę, saugotojai ir atstovai. 

Galime sakyti, kad konstitucinė priežiūra išsaugojo Konstitucijos simbo-
lį, o Konstitucijos simbolis išsaugojo konstitucinės priežiūros institutą, tik-
rindamas jų veiklą per nešališką praeities prizmę. Netgi šiandien idėja apie sa-
ve – aiškinančios, save – įteisinančios teisės egzistavimą turi šalininkų412. 

Britanijos Konstitucija visuomenės, kurioje ji egzistuoja, prigimtį vaiz-
duoja visiškai skirtingais būdais nuo tų, kurie yra įprasti Amerikos Konstitu-
cijai.  

Daugelis tyrinėtojų nurodo „Jungtinės Karalystės Konstitucijos ad hoc 
bruožą ir pasigenda domėjimosi bendrais konstituciniais aspektais“413. Brita-
nijos Konstitucija, priešingai, nei Jungtinių Valstijų Konstitucija, neužima 
jokios vietos visuotinėje sąmonėje. Toks keistas ir ironiškas pasyvumas suža-
dina mintį, kad Britanija, neturėdama konstitucijos viename dokumente, jos 
neturi apskritai. Užsienio stebėtojai yra priblokšti „politikų ir valstybės tar-
nautojų nesugebėjimo mąstyti konstituciškai“414.  

Galiausiai šis konstitucinis pasyvumas yra įsišaknijęs kultūriniame įsta-
tymų leidžiamosios valdžios viršenybės, susietos su parlamento viršenybe, pri-
pažinime. Jeigu parlamento suverenitetas reiškia tą, ką iš tiesų reiškia šie žo-

                                                
412 Dworkin, R., p. 8. 
413 Foley, M. The Science of Constitutions. London, 1989, p. 97. 
414 Foley, M. op. cit., p. 126. 
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džiai, tai, anot Terenco Daintitho, „nėra vietos jokiems konstituciniams 
principams, nes bet kokios valdžios, principo ar veiklos būdo įtvirtinimas yra 
visiškai priklausomas nuo parlamento“415.  

Remiantis šiuo požiūriu, parlamento suverenitetas, taip pat ir įstatymų 
leidžiamosios valdžios viršenybė ir yra konstitucijos pamatas. Daugumai 
konstitucijų tyrinėtojų šitokia situacija tapo pagrindine Britanijos valdžios 
galių aiškinimo teorine problema. Šios problemos sprendimas paprastai pasie-
kiamas formuojant (arba per tam tikrus įstatymus, arba per tam tikrus teismo 
sprendimus) principus, kurie galėtų apriboti arba pakeisti parlamento suve-
renitetą. Stengiamasi rasti priemonių, kurios padėtų kontroliuoti besikeičian-
čius politinės daugumos siekius.  

Britanijos Konstitucija yra giliai įsišaknijusi į bendrosios teisės mintį. Vi-
so šito viena iš labiausiai stebinančių pasekmių yra tai, kad konstituciniai do-
kumentai, kurie kitokiomis sąlygomis galėtų tapti pagrindiniais įstatymais, 
dabar yra vertinami kaip jau egzistuojančios bendrosios teisės principų išraiš-
kos. Anglijoje bendrosios teisės mintis suformavo ir tautos, ir profesionalią 
teisės filosofiją, kuri galiausiai tapo vieninteliu, svarbiausiu ir potencialiu pa-
grindinio įstatymo šaltiniu416. 

„Senosios konstitucijos“ doktrina Anglijos teisinei ir politinei minčiai 
pateikė bendrąją teisę kaip teisę, egzistuojančią nuo neatmenamų laikų ir ne-
keičiamą, išskyrus tik tuos atvejus, kai viskas yra labai kruopščiai apsvarstoma, 
per tokius procesus atsiskleidžia bendruomenės išmintis, šita išmintis yra pa-
tikėta profesionaliems bendrosios teisės teisininkams ir būtinai turi būti iš-
reikšta kaip sutartinis teisės pagrindas. Senosios konstitucijos doktrina buvo 
galingas ginklas kovojant prieš karalių galią, nes, anot G. Pococko, ji leido 
bendrosios teisės atstovams įrodyti, kad visos karalystės politinės valdžios kilo 
iš neįsivaizduojamai senų kultūrinių šaltinių, kurie vis dar egzistuoja nesulau-
žytoje teisės tradicijoje417. 
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Tinkama valstybės teritorinės sandaros forma – vienas iš veiksnių, užtik-

rinančių šalies stabilumą, efektyvią valdžios struktūrų veiklą. Ir priešingai, 
kartu su kitais veiksniais, ji gali tapti didelių sukrėtimų šalyje priežastimi. To-
kių pavyzdžių daugybė. Neatsitiktinai valstybės sandaros formos pasirinkimas 
– vienas svarbiausių klausimų rengiant šalies konstituciją. Ir ją priėmus deba-
tai gali nesibaigti418. 

Lietuvos pasirinkimas aiškių aiškiausiai išdėstytas 1992 m. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 10 str. 1 d. nuostatoje: „Lietuvos valstybės teritorija 
yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius“. Šiose Konstitucijos 
nuostatose yra įtvirtinta unitarinė valstybės sandaros forma, išreiškianti vien-
tisos ir nedalomos valstybės idėją. Nagrinėdami Konstituciją pastebėsime, kad 
reikšmingi unitarinės valstybės sandaros aspektai įtvirtinti ir kituose Konsti-
tucijos straipsniuose. Būtent tokiam valstybės vidinės teritorinės struktūros, 
centrinės ir vietinių valdžių santykių bei valstybės sudėtinių dalių statusui 
1992 m. spalio 25 d. referendume pritarė Tauta – tikroji Konstitucijos kūrė-
ja.  

Kone dviejų dešimtmečių XX a. pabaigos–XXI a. pradžios istorija pat-
virtina Lietuvos pasirinkimo teisingumą. Unitarinė valstybės sandaros forma 
stiprino Lietuvos pilietinės bendruomenės integraciją ir valstybingumą.  

                                                
418 Toks pavyzdys – unitaristų ir federalistų politinės batalijos XX–XXI a. sandūros Ukrainoje 

(žr: Wolczuk, K. Catching up with “Europe“? Constitutional debates on the territorial-
administrative model in independent Ukraine. Jourrnal of Constitutional Law in Eastern 
and Central Europe. 2008, vol. 15, No. 2, p. 135–176). 



�196 

Tiek unitarinė Lietuvos valstybės sandaros forma, tiek jos konstitucinis 
įtvirtinimas, skirtingai nei valstybės valdymo forma, nekėlė didesnių moksli-
nių ginčų. Iš esmės šie klausimai nagrinėti tik teisės vadovėliuose. Šio straips-
nio tikslas – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos unitarinės vals-
tybės formos ypatumų analizė. Norint suprasti Konstitucijoje įtvirtintus vals-
tybės sandaros formos pagrindus, teks išsiaiškinti, ką reiškia unitarinė valsty-
bės sandara, kokiu principu ji grindžiama, kas lėmė lietuvišką būtent tokios 
valstybės sandaros formos pasirinkimą, kas būdinga šios valstybės sandaros 
formos elementams.  

Autorių domins tik konstitucinė sistema, joje įtvirtinti unitarinės valsty-
bės sandaros modelio pagrindai. Klausimas apie tai, kiek vykusiai konstituci-
nis modelis, įgyvendintas ordinarinės teisės lygiu, galėtų būti naujo tyrimo 
tema.  

 
 
Valstybės sandaros forma kaip valstybės  
formos elementas 
 
Tipiškame konstitucinės teisės vadovėlyje valstybės sandaros forma su-

prantama kaip vienas iš kompleksinio valstybės formos instituto elementų. 
Paprastai valstybės forma nagrinėjama pagal jos sudėtines dalis, įvairiais po-
žiūriais apibūdinančias valstybės formą. Tai valstybės valdymo forma, valsty-
bės sandaros forma ir politinis režimas. 

Valstybės valdymo forma atskleidžia aukščiausiųjų valstybės valdžios ins-
titucijų sudarymo tvarką, struktūrą ir šių institucijų tarpusavio santykius; 
valstybės sandaros forma parodo valstybės teritorinį sutvarkymą, santykį tarp 
valstybės ir jų sudarančių teritorinių vienetų santykių pobūdį, politinis reži-
mas apibūdina valstybės valdžios įgyvendinimo būdus ir priemones. 

Valstybės forma – ne vien teorinė kategorija. Ne mažiau svarbi jos prak-
tinė reikšmė. Galima teigti, jog politinei bendruomenei ne tas pats, ar egzis-
tuojančios valstybės valdžios institucijos, jų santykių sistema, įtvirtinti val-
džios įgyvendinimo būdai stabdo ar skatina visuomenės pažangą. Pasaulio is-
torijoje galime rasti ne vieną pavyzdį, kaip kartais aiškiai pasenusi valstybės 
struktūra ar jos institucinė sistema provokavo konfliktus arba itin apsunkino 
iškilusių visuomenei uždavinių sprendimą. Ir priešingai, tinkamas valstybės 
organizavimo modelis padėjo švelninti visuomenėje kylančias priešpriešas, 



� 197

telkia visuomenę įgyvendinti bendrus tikslus419. Neretai rašoma, kad valstybės 
formos paieškos – tai efektyviausio, esant tam tikroms sąlygoms, valstybės or-
ganizacijos modelio paieškos. Nustatant aukščiausiųjų valstybės valdžios ins-
titucijų sistemą, jų įgaliojimus, tarpusavio santykius, teritorinį valdžios išdės-
tymą, siekiama „sudaryti tokią valstybės formą ir tokią valdymo sistemą, kad 
būtų leidžiami geri įstatymai ir kad jie būtų gerbiami“420. Tai išties klasikiniu 
laikytinas valstybės formos pasirinkimo prasmės paaiškinimas. 

„Valstybės sandaros forma apibūdina valstybės vidaus teritorinį sutvar-
kymo būdą, valstybės sudėtinių dalių teisinę padėtį, taip pat santykius tarp 
valstybės kaip tokios ir jos sudėtinių dalių pobūdį.“421 Valstybės sandaros 
forma – vienas iš kompleksinės valstybės formos instituto elementų. Teisinėje 
literatūroje jis įvardijamas įvairiomis sąvokomis („valstybės santvarkos for-
ma“422, „valstybės juridinė forma“423 (pagal ją skiriama paprasta ir sudėtinė 
valstybė), „teritorinė valstybės struktūra“424). Konstituciniuose aktuose gali-
ma aptikti „valstybės struktūros“425 „politinės administracinės organizaci-
jos“426 ar kitas valstybės sandarą apibūdinančias kategorijas. 

Paprastai skiriamos dvi valstybės sandaros formos: unitarinė ir federaci-
nė427. Tiesa, ne vienas XX a. antros pusės autorius greta unitarinės ir federaci-
nės valstybės mini ir trečią valstybės sandaros formą – regioninę valstybę. 

Unitarinė valstybė – vienalytė, ji padalyta tik į administracinius teritori-
nius vienetus, kuriems nebūdingas vienoks ar kitoks politinis savarankišku-
                                                
419  Jarašiūnas, E., Maksimaitis, M. Naujam M. Romerio darbų ciklo „Valstybė ir jos konstitu-

cinė teisė“ tomui pasirodžius. Justitia. 2008, 2(68):72. 
420  Esmein, A. Konstitucinės teisės principai (prancūzų ir palyginamoji). 1 tomas, 1 dalis, Kau-

nas, Teisininkų draugijos leidinys, 1932, p. 35. 
421  Birmontienė, T., Jarašiūnas, E., Kūris, E., Maksimaitis, M., Normantas, A., Pumputis, A., 

Vaitiekienė, E., Vidrinskaitė, S., Žilys, J. Lietuvos konstitucinė teisė. 2 leidimas, Vilnius: 
LTU, 2002, p. 543. 

422  Junevičius, A., Matakas, J. Valstybės pagrindai. Pirmoji dalis, Kaunas: Technologija, 1996, 
p. 41. 

423  Giquel, J., Giquel, J.-E. Droit constitutionnel et institutions politiques, 21e édition, Paris: 
Montchrestien, 2007, p. 65. 

424  Banaszak, B. Prawo konstytucyjne, 3 wydanie, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004, 
p. 16. 

425  Žr. 1994 m. Etiopijos Konstitucijos 4 skyriaus pavadinimą. 
426  Žr. 1988 m. Brazilijos Konstitucijos 3 poskyrio 18 str. nuostatas. 
427  Literatūroje, be unitarinės ir federacinės valstybės sandaros formų, kartais minima ir konfe-

deracija. Tačiau ji yra ne sudėtinė valstybė, bet suverenių valstybių nuolatinė sąjunga, todėl 
konfederacinių sistemų tyrimas, matyt, labiau tiktų tarptautinei teisei.  
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mas. Pasak D. Chagnollaudo, „unitarinė valstybė yra valstybė, kurioje veikia 
viena teisinė ir politinė valdžia, disponuojanti įgaliojimų visuma jos teritorijo-
je, valdoma pagal vieną ir tą pačią teisę“428. Pabrėžiama, kad unitarinėje vals-
tybėje yra vienas galios šaltinis, joje yra bendra centro valdžia, iš kurios visos 
galios dispozicijos išeina429, kad joje veikia „vienas valstybės aparatas“430. Uni-
tarinėje valstybėje galioja bendra nacionalinė teisės sistema. Administracinio 
teritorinio padalijimo sistema gali būti vienos, dviejų ar net kelių grandžių. 

Pagal teritorinės struktūros pobūdį galima skirti du unitarinės valstybės 
sandaros porūšius431:  

- grynąją unitarinę valstybę; 
- turinčią autonominių intarpų unitarinę valstybę.  
Pirmąją sudaro vien administraciniai teritoriniai vienetai, o turinčios au-

tonominių intarpų (t. y. sudėtingesnės struktūros) unitarinėje valstybėje dar 
yra ir autonominių darinių. Autonomija432 turi būti numatyta konstitucijoje. 
Plačiąja prasme autonomija – savarankiškumo administracinėje srityje sutei-
kimas tam tikrai valstybės daliai, o siaurąja prasme ji suprantama kaip ypatin-
gas valstybės dalies savivaldos tipas, vietos gyventojų rinktoms institucijoms 
suteikiantis teisę leisti vietinius įstatymus. Pagal teisinę padėtį tokie autono-
miniai vienetai skiriasi nuo analogiško lygmens administracinio-teritorinio 
padalijimo vienetų. Kartais jie turi kai kurių valstybingumo požymių: teisė 
priimti vietinius įstatymus, savas „autonomijos parlamentas“, sava „autono-
mijos vyriausybė“. Žinoma, tokio junginio savarankiškumas ribotas.  

Kai kurie autoriai, apibūdindami konkrečios šalies unitarinę sandarą, 
laiko šią dvinarę klasifikaciją nepakankama ir bando pasitelkti papildomų epi-

                                                
428 Chagnollaud, D. Droit constitutionnel contemporain. Tome 1. Théorie générale. Les régimes 

étrangers, 5e édition, Paris: Dalloz, 2007, p. 179. 
429 Römeris, M. Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai, Vilnius: Mykolo Romerio universi-

tetas, 2008, p. 6. 
430 Pactet, P., Mélin-Soucramanien, F. Droit constitutionnel, 27 édition. Paris: Dalloz, 2008,    

p. 41. 
431 Dar viena klasifikacija galima pagal administracinių vienetų statuso identiškumą ar skirtin-

gumus; šiuo požiūriu unitarinės valstybės teritorinė organizacija gali būti simetriška ar asi-
metriška. 

432 Žinomos kelios autonomijos koncepcijos: personalinė, korporacinė ir teritorinė. Toliau 
straipsnyje aptariama pastaroji (teisinėje literatūroje paprastai nurodomos trys specialių au-
tonominių vienetų rūšys: administracinė teritorinė autonomija, nacionalinė teritorinė au-
tonomija, nacionalinė kultūrinė autonomija).  
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tetų. Antai Makedonija vadinama unitarinės formos daugiataute valstybe ir 
apibūdinama kaip „bendruomenių valstybė“ ar „kolektyvų valstybė“433. 

Federacija – sąjunginė valstybė, kurią sudaro federacijos nariai – valsty-
binio pobūdžio dariniai. Šioje valstybėje, be bendrų visai federacijai valstybės 
valdžios institucijų, veikia federacijos subjektų įstatymų leidybos, vykdomo-
sios ir teisminės valdžios institucijos. Šalyje galioja tiek federalinė, tiek federa-
cijos subjektų teisė. Federacijos subjektai, skirtingai negu unitarinės valstybės 
administraciniai vienetai, naudojasi didesniu ar mažesniu politiniu savaran-
kiškumu. „Federacijos narės – valstybės išsaugo būdingus valstybei bruožus, 
bet jos praranda esminį jos požymį – suverenitetą.“434 

Valstybės organizavimas – būtinas konstitucinio reguliavimo objektas. 
Konstitucijos reguliuojamiems santykiams priskiriama ir valstybės sandara435. 
Todėl unitarinės ar federacinės valstybės sandaros formos įtvirtinimo pir-
miausia ieškome konkrečios šalies konstitucijos tekste ir jį aiškinančioje kons-
titucinėje jurisprudencijoje. Tik vėliau reikia imtis ordinarinio teisinio regu-
liavimo ar teisinės praktikos analizės. 

Kartais pabrėžiama, kad unitarinė šalies sandara yra sietina su centrali-
zuota valdžia, o federalinei sistemai būdingas decentralizavimas. Tai kiek 
vienpusiškas požiūris. Ir modernių unitarinių valstybių praktika neretai kito-
kia. Valstybės forma visais atvejais analizuotina kompleksiškai, kartu matant 
ir socialinį, politinį bei kultūrinį kontekstą.  

XX a. paskutiniame ketvirtyje išryškėjo naujas unitarinėje valstybėje iš-
kylančių jos dalių santykių problemos sprendimo būdas – regionalizacija. Re-
gioninę valstybę sudaro vien autonomijos statusą turintys dariniai (Ispanija, 
Italija). „Ekstensyvus regionalizacijos procesas Vakarų Europoje dvidešimto 
amžiaus devintajame dešimtmetyje rodo, kad unitarinėse valstybėse regionų 
valdžia turi tam tikras įstatymų leidybos galias, taip pat finansines galias.“436 

                                                
433 Skaric, S. De l’État-démos à l’État pluriethnique et vice versa. Mélanges en l’honneur de Slo-

bodan Milacic. Démocratie et liberté: Tension, dialogue, confrontation, Bruxelles: Bruylant, 
2008, p. 690. 

434 Malinverni, G. Les notions classiques de confédération et d’Etat fédéral. Le concept contem-
porain de confédération. Actes du séminaire UniDem, organisé à Santorin du 22 au 25 sep-
tembre 1994 en coopération avec le ministère des Affaires etrangères de la Grèce, Stras-
bourg: Éditions du Conseil de l’Europe, 1995, p. 42. 

435 Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio uni-
versitetas, 2006, p. 20. 

436 Lane, J. E. Konstitucija ir politikos teorija. Kaunas: Naujasis lankas, 2003, p. 114. 
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Europos integracijos šalininkai irgi mėgsta pabrėžti regionalizacijos tendenci-
jos reikšmę: „Pagrindinis Europos tikslas yra regionai šalia Europos naciona-
linių valstybių.“437 

Po komunistinės sistemos griūties ir Vidurio, ir Rytų Europoje išryškėjo 
valstybės sandaros formos reikšmingumas. Buvusių federacijų – Jugoslavijos, 
vėliau virtusios tik Serbijos ir Juodkalnijos Sąjunga, subyrėjimas, aksominės 
Čekijos ir Slovakijos skyrybos, Ukrainos, Moldovos (sąrašas galėtų būti ilges-
nis) valstybių sandaros problemos patvirtina tinkamo valdžios teritorinio įgy-
vendinimo modelio svarbą.  

 
 
Vieningumo principas 
 
Unitarizmo esmę išreiškia vieningumo principas. Kita valstybės sandaros 

formos – federacijos – konstrukcija grindžiama „dialektine trijų principų – 
vieno ant kito uždėjimo, autonomijos ir dalyvavimo – kombinacija“438. Pir-
masis jų atspindi federacinę valstybę, esančią viršum federacijos subjektų, ant-
ras apibūdina federacijos subjektus, trečias reiškia federacijos ir jos subjektų 
bendradarbiavimą. 

Unitarinei valstybei būdingo vieningumo principo esmę M. Romeris nu-
sakė teiginiu, kad unitarinėje valstybėje „yra viena valdžia, viena teritorija, 
viena tauta (populus)“439. Vieningumo principas nagrinėtinas trimis aspektais:  

- kaip tautos vieningumas; 
- kaip valstybės valdžios vieningumas; 
- šalies teritorijos vieningumas. 
Unitarinėje valstybėje valdžios šaltinis – viena pilietinė tauta440. Tik ša-

lies piliečiai, t. y. valstybiškai organizuota bendruomenė – pilietinė tauta, turi 
                                                
437 Würtenberger, T. L’autonomie locale et régionale, principe directeur du droit constitu-

tionnel en Europe. European Public Law Series. Bibliotheque de droit public européen, 
London: Esperia Publications Ltd., 2002, volume XXIX, p. 158. 

438 Giquel, J., Giquel, J.-E. op. cit., p. 75. 
439 Romeris, M. Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai. Vilnius: Mykolo Romerio universi-

tetas, 2008, p. 6. 
440 Analizuodamas Prancūzijos, tipiškos unitarinės valstybės santvarką, M. Duvergeris pastebi, 

kad demokratija joje visados buvo grindžiama „liaudies arba tautos vienybe“ (Duverger, M. 
Le système français, 20e édition, mise à jour et augmentée. Paris: Presses universitaires de 
France, 1990, p. 197). 
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teisę kurti savąją valstybę (t. y. tik piliečiai turi teisę spręsti, kokia turi būti 
valstybė, nustatyti jos konstitucinę santvarką, valstybės valdžią įgyvendinančių 
institucijų sistemą, asmens ir valstybės teisinių santykių pagrindus, šalies ūkio 
sistemą ir pan.). Pilietybės institutas išreiškia asmens teisinę narystę valstybėje, 
asmens teisinę priklausomybę pilietinei tautai – valstybinei bendruomenei.  

Šiuolaikinėje konstitucinėje teisėje pripažįstama, kad suverenitetas pri-
klauso tautai. Niekas negali varžyti ar riboti tautos suvereniteto, savintis visai 
tautai priklausančių galių. Šias galias pilietinė tauta vykdo tiesiogiai ar per 
demokratiškai išrinktus atstovus. Tauta, įgyvendindama steigiamąją valdžią, 
priima Konstituciją. Unitarinė valstybės sandara grindžiama viena visiems pi-
liečiams bendra pilietine tauta kaip valdžios šaltiniu. Etniniai, rasiniai ar ki-
tokie jos narių skirtumai negali būti pagrindas kalbėti apie atskirų tautos da-
lių suverenumą. Unitarinės valstybės tautos vieningumo principas reiškia jos 
nedalomumą. Todėl tiek bendrus visos tautos, tiek su atskirų grupių ar narių 
interesais susijusius klausimus, jeigu jie peržengia vietines ribas, gali spręsti tik 
tauta arba jos išrinkti atstovai. 

Unitarinės valstybės konstitucija įtvirtina bendrą nacionalinės valdžios 
institucijų sistemą. Skirtingai nei federacinėse šalyse, kur funkcionuoja tiek 
federalinės, tiek federacijos subjektų valdžios struktūros, unitarinėje valstybė-
je valstybės vadovas, parlamentas, vyriausybė ar nacionalinių teismų sistema 
(sistemos – jei numatyti specializuoti teismai) – vienintelės valstybinės val-
džios institucijos šalyje, kurios savo įgaliojimus vykdo be kokių nors apribo-
jimų teritoriniu požiūriu ar kokių nors žemesnio lygmens valdžios institucijų 
atžvilgiu. Nacionalinės valdžios institucijos savo įgaliojimus gauna iš tautos 
(per tautos priimtą konstituciją ir demokratinį valstybės valdžios institucijų 
formavimą).   

Valstybės teritorija – tai tam tikra žemės rutulio dalis, kurioje įgyvendi-
nama valstybės valdžia. Valstybės teritorijoje galioja valstybės priimtos ar 
sankcionuotos teisės normos, joje taikomi valstybės institucijų sprendimai, 
kurie prireikus užtikrinami valstybės prievarta. Valstybės valdžios įgyvendi-
nimas neįsivaizduojamas be valstybės teritorijos. Unitarinėje valstybėje visa 
šalies teritorija suvokiama kaip viena visuma, joje nėra kitų valstybinio pobū-
džio darinių. Tik racionalaus valdžios įgyvendinimo požiūriu ji gali būti pada-
lyta į administracinius vienetus. 

Nagrinėjant įvairius unitarinę valstybės sandaros formos įtvirtinimo ir 
įgyvendinimo klausimus, visada būtina turėti omenyje vieningumo (tautos, 
valdžios, teritorijos) principą. 
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Unitarinė valstybės sandaros forma įvairių  
šalių konstitucijose 
 
Valstybės sandaros forma – įprastinis konstitucinio reguliavimo objek-

tas. Konstitucijų tekstuose, apibrėžiant unitarinę valstybės sandaros formą, 
vartojamos įvairios formuluotės. Kartais valstybės teritorinės organizacijos 
modelis apskritai neįvardijimas, jį tenka išvesti iš įvairių konstitucinių nuosta-
tų. 

Vienokių ar kitokių sąvokų ar formuluočių vartojimą konkrečioje kons-
titucijoje lemia tiek vidinis šalies kontekstas (istorinė tradicija, mokslinė min-
tis, konstitucijos priėmimo laikotarpio politinė situacija, politinių jėgų požiū-
riai ir kt.), tiek ir to meto išorės įtaka (t. y. užsienio šalių teorijų ir praktikos 
pavyzdžiai). 

Vienų šalių konstitucijoje tiesiogiai vartojama „unitarinės valstybės“ ka-
tegorija. Antai 1997 m. Lenkijos Konstitucijos 3 str. skelbia: „Lenkijos Res-
publika yra unitarinė valstybė“. Labai panaši 1996 m. Ukrainos Konstitucijos 
2 str. 2 d. formuluotė – „Ukraina yra unitarinė valstybė“. Kartais unitarinės 
valstybės sandaros apibūdinimas papildomas grynąjį unitarizmą išryškinan-
čiais elementais, kaip kad 1991 m. Bulgarijos Konstitucijoje, kurios 2 str. nu-
statyta, jog Bulgarijos Respublika yra unitarinė valstybė su vietos savivalda, 
kurioje neleidžiami autonominiai teritoriniai dariniai, ir Bulgarijos teritorinis 
vientisumas neliečiamas. 

Kitų šalių konstitucijose unitarinė valstybės sandara išreiškiama pabrė-
žiant šalies nedalomumą arba jos vientisumą. Antai 1958 m. Prancūzijos Res-
publikos Konstitucijos 1 str. įtvirtinta, kad Prancūzija yra nedaloma, pasau-
lietinė, demokratinė ir socialinė respublika, kad jos organizacija decentrali-
zuota. 1999 m. Suomijos Konstitucijos 4 str. skelbia, kad Suomijos teritorija 
yra nedaloma. 1991 m. Makedonijos Konstitucijos 3 str. 1 d. nustatyta, kad 
Respublikos teritorija nedaloma ir neatimama. 1992 m. Slovakijos Konstitu-
cijos 3 str. 1 d. nustato, kad Slovakijos teritorija yra vientisa ir nedaloma, 
1991 m. Slovėnijos Konstitucijos 4 str. įtvirtinta: „Slovėnija yra teritorijos 
požiūriu vientisa ir nedaloma valstybė“. 1992 m. Čekijos Konstitucijos 1 str., 
be kitų valstybės charakteristikų, nurodoma, kad Čekijos Respublika yra su-
vereni, vientisa valstybė. Kaip nurodoma 1992 m. Estijos Respublikos Kons-
titucijos 2 str. 2 d., Estija pagal savo sandarą yra vientisa valstybė, kurios ad-
ministracinius vienetus nustato įstatymas. Formuluotės apie valstybės neda-
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lomumą, vientisumą, teritorijos neatimamumą liudija valstybės rūpestį teisiš-
kai apsisaugoti nuo savavališko dalies teritorijos statuso pakeitimo. 

Kartais konstitucijos tekste valstybės unitarinė sandaros forma tiesiogiai 
neaptariama. Tokiu atveju reikia analizuoti visą konstitucinio reguliavimo si-
stemą (kaip, beje, ir kitais atvejais, nes kiekvienas konstitucinis institutas vi-
sada aiškinamas bendros konstitucinės sistemos kontekste). Dar kitais atvejais 
unitarizmas apibūdinamas numatant specialius elementus, rodančius jo mo-
delio modifikaciją. Pavyzdžiui, 1976 m. Portugalijos Konstitucijos 6 str. nu-
statyta, kad valstybė yra unitarinė ir savo organizacijoje laikosi vietos valdžios 
organų autonomijos ir valstybinio valdymo demokratinio decentralizavimo 
principų. Kartais unitarinės valstybės charakteristikos galutinai paaiškėja tik 
įvertinus kitose konstitucinėse nuostatose įtvirtintus elementus, pavyzdžiui, 
minėtos 1999 m. Suomijos Konstitucijos 120 str. nustato specialų Alandų sa-
lų statusą: „Alandų salos turi savivaldą pagal specialų Alandų salų autonomi-
jos aktą“; 1996 m. Ukrainos Konstitucijoje rasime nuostatas apie Krymo Au-
tonominę Respubliką. 

 
 
Unitarinė valstybės sandaros forma Lietuvos Respublikos  
Konstitucijos nuostatose 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10 straipsnyje, skelbiančiame Lietu-

vos valstybės teritorijos vientisumą ir jos nedalomumą į jokius valstybinius 
darinius, yra įtvirtintas unitarinės valstybės sandaros principas. Pasak E. Šilei-
kio, šios nuostatos leidžia samprotauti apie „nedalijamą respubliką“ ne tik pa-
grindiniu konstitucinio lygmens valstybės lojalumo ir lygiavertiškumo, bet ir 
valstybės kaip vientisos teritorinės korporacijos (apskritai – nedalijamos vals-
tybinės bendruomenės) požiūriu441. 

Konstitucija – bendra sistema, todėl bet kokia konstitucinio teksto nuo-
stata aiškintina kaip susijusios sistemos dalis. Konstitucinio reguliavimo es-
mę, taip pat dėl valstybės sandaros, iškreiptų aiškinimas „už Konstitucijos 
raidės nematant jos dvasios “442. Konstitucijos principai ir normos turi aiškiai 
apibrėžtą prasmę ir turinį, kuris yra atskleidžiamas konstitucinėje jurispru-

                                                
441 Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003, p. 189. 
442 Kūris, E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija. Mokslo darbai, 2006, 12(90): 9. 
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dencijoje. Valstybės gyvenime konstitucinis tekstas ir jo oficialus aiškinimas – 
neatsiejami. 

Konstitucinis Teismas, oficialusis Konstitucijos aiškintojas, pažymėjo: 
„Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos valstybės teritorija yra 
vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius. Būtent šioje nuostatoje 
yra unitarinės valstybės santvarkos konstitucinis įtvirtinimas, išreiškiantis 
vieningos ir nedalomos valstybės idėją.“443  

Kaip minėta, Konstitucijos 10 str. nuostatų (kaip ir visų kitų konstituci-
nių nuostatų) negalima aiškinti atsietai nuo kitų Konstitucijos normų ir 
principų. Atskleidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus uni-
tarinės valstybės sandaros pagrindus būtina atkreipti dėmesį į Konstitucijos 
nuostatas, įtvirtinančias, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta, kad suverenitetas 
priklauso Tautai (2 str.), kad niekas negali riboti Tautos suvereniteto, savintis 
visai Tautai priklausančių suverenių galių, kad Tauta ir kiekvienas asmuo turi 
teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsintųsi į Lietuvos valstybinę nepri-
klausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką (3 str.), kad aukš-
čiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus 
savo atstovus (4 str.), kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respubli-
kos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas (5 str. 1 d.), kad negalioja joks įstaty-
mas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai (7 str. 1 d.), kad Lietuvos valstybės 
teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato įstatymas (11 str.; su 
šiuo straipsniu tiesiogiai siejasi Konstitucijos 67 str. 17 p., pagal kurį Seimas 
nustato Respublikos administracinį suskirstymą), kad valstybinė kalba yra lie-
tuvių kalba (14 str.) ir kt. Unitarinei valstybės sandaros formai suprasti ne 
mažiau reikšmingos Konstitucijos X skirsnio „Vietos savivalda ir valdymas“ 
nuostatos, lakoniškai apibrėžiančios šalies administracinių vienetų valdymo 
pagrindus, vietos savivaldos principus, vietos institucijų sistemą. Šiame skirs-
nyje įtvirtinta, kad savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valsty-
bės teritorijos administraciniams vienetams, kad ji įgyvendinama per savival-
dybės tarybas, kad savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nusta-
to įstatymas (119 str.), kad valstybė remia savivaldybes, kad jos pagal Konsti-
                                                
443 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybės atstovo 
įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. 
gruodžio 12 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės valdymo tarnybos „a“ lygio 
valdininkų pareigybių sąrašo papildymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 
Valstybės žinios. 1998, Nr. 18-435. 
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tucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai (120 
str.), kad aukštesniuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta 
tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė, kad Vyriausybės skiriami atstovai 
prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausy-
bės sprendimus, kad įstatymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teri-
torijoje Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą (123 str.) ir t. t. 

Unitarinė Lietuvos valstybės sandara grindžiama pilietinės lietuvių tau-
tos ir tautos suvereniteto nedalomumu. Pagal Konstituciją Lietuvos valstybės 
kūrėja yra Tauta. Konstituciniu požiūriu Tauta – Lietuvos piliečių bendrija, 
susidariusi jų istorijos, kultūros, valstybinės kalbos, teritorijos ir ūkinio gyve-
nimo bendrumo pagrindu. Pilietinės Tautos branduolys – etninė lietuvių 
tauta. Pilietinė Tauta – vieninga, visi Lietuvos Respublikos piliečiai turi vie-
nodą statusą, juos visus jungia pastovus teisinis-politinis ryšys su savo valstybe 
– Lietuva. Todėl pilietinės tautos vieningumas lemia ir šalies teritorijos san-
daros vieningumą. 

Pilietinei Tautai – Lietuvos valstybės kūrėjai, šalies vidaus ir išorės sau-
gumo, teritorinio vientisumo ir tautos tapatumo garantui priklauso suvereni-
tetas – aukščiausių teisių, suverenių galių visuma. Tautos suverenitetas yra 
nedalus, Tauta juo negali dalytis su kokios nors Lietuvos teritorijos gyventojų 
bendrija. 

Pažymėtina, kad Konstitucijos 10 straipsnio 1 dalies nuostatos reiškia, 
jog Lietuvoje negali būti vidaus sienų, ypatingą autonominį statusą turinčių 
teritorijos dalių. Lietuvos valstybės vientisumas – konstitucinis Lietuvos vals-
tybės organizacijos principas. Neatsitiktinai Konstitucijos 3 str. 2 d. nustaty-
ta, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta 
kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomumą, teritorijos vientisumą, konsti-
tucinę santvarką. Todėl bet kokie bandymai prievarta pakeisti šalies teritorinę 
sandarą yra laikomi antikonstituciniais. Tokie veiksmai yra neteisėti ir nega-
lioja. 

Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucines nuostatas, susijusias 
su valstybės teritorine sandara, yra pažymėjęs, kad visų, taip pat vieningų uni-
tarinių valstybių, teritorija racionalaus valdymo organizavimo sumetimais su-
skirstoma į administracinius vienetus, kuriuose formuojamos atitinkamos 
valdžios įstaigos. Konstitucijos 11 str. Lietuvos administracinius vienetus nu-
stato įstatymas (t. y. pareiga įstatymų leidėjui), tai Konstitucijos X skirsnio 
„Vietos savivalda ir valdymas“ nuostatose matome nustatytus tokio regulia-
vimo privalomus elementus. „Pirma, minėtame skirsnyje yra įtvirtintos ne 
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mažiau kaip dvi administracinių vienetų pakopos (grandys). Antra, skirtingų 
pakopų (grandžių) administraciniams vienetams nustatyta skirtinga valdymo 
sistema: žemutinės (t. y. pirmosios pakopos) vienetams Konstitucija laiduoja 
savivaldos teisę, aukštesniuose (t. y. antrosios pakopos) administraciniuose 
vienetuose valdymą organizuoja Vyriausybė.“444 

 
 
Kas lėmė unitarinės valstybės sandaros formos pasirinkimą? 
 
Tauta, nustatydama šalies konstitucinę santvarką, pasirinko grynąjį uni-

tarinės valstybės sandaros modelį. Tautos vieningumo suvokimas, užsienio ša-
lių patirtis, modernios teisinės teorijos, taip pat ir pačios Lietuvos istorinis pa-
tyrimas orientavo pasirinkti tokią šalies teritorinės organizacijos formą.  

Pažymėtina, kad tarpukario Lietuvoje bandyta į unitarinę sistemą įterpti 
autonominius vienetus. Taip tikėtasi įtraukti tautines mažumas į bendrą vals-
tybės gyvenimą. Jau Steigiamajame Seime Konstitucinė komisija Konstituci-
jos projekto lydraštyje atkreipė Seimo dėmesį ir į valstybės sandaros formos 
klausimą. „Lietuvos Respublika pagal valstybės sandaros formą turi būti 
„vienlypė“, t. y. unitarinė valstybė; bet, neardant valstybės vientisumo, atski-
roms valstybės dalims gali būti paliekama autonomija.“445 

1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, nors valstybės sandaros 
forma tiesiogiai ir neįvardyta kaip unitarinė, įtvirtintas vieningos valstybės 
principas. Tiesa, unitarizmas ne grynosios formos, bet su autonominiais „in-
tarpais“. Unitarinės valstybės sandaros modeliui suprasti svarbi 1922 m. 
Konstitucijos 5 str. nuostata, kad administracinį Lietuvos teritorijos padali-
jimą nustato įstatymai ir kad dėl vietos gyventojų reikalų ypatingumo iš atski-
rų Lietuvos sričių galėjo būti sudaryti autonominiai vienetai, kurių sienas ir 
teises nustato įstatymas. Pagal Konstituciją valsčiams ir miestams buvo lai-
duota savivaldos teisė neperžengiant įstatymų ribų.  
                                                
444 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybės atstovo 
įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. 
gruodžio 12 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės valdymo tarnybos „a“ lygio 
valdininkų pareigybių sąrašo papildymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 
Valstybės žinios. 1998, Nr. 18-435. 

445 Maksimaitis, M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė). Vilnius: Justitia, 
2005, p. 115. 
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1928 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje šis principas išliko nepaki-
tęs. Šioje Konstitucijoje buvo numatyta, kad atskiri Lietuvos kraštai gali gauti 
tam tikru įstatymu teisę autonomiškai tvarkytis. Kiekvieno tokio krašto au-
tonominės teisės turi būti nurodytos jo statute, suteikiamame tam tikru įsta-
tymu. Autonominių kraštų seimeliai negali leisti įstatymų, kurie liestų visos 
Lietuvos ar kitų jos kraštų reikalus arba kurie būtų priešingi jos įstatymams (6 
str.). 

Tai tolesnis tos pačios pozicijos konstitucinis patvirtinimas. Nesikeitė ji 
ir 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Tiesa, atskirų kraštų auto-
nomija reguliuota jau ne pirmajame skyriuje „Bendrieji dėsniai“, bet XVI sky-
riuje „Valstybės administracinė santvarka“, kurio 127 str. nustatė: „Atski-
riems Lietuvos kraštams gali būti suteikta teisė autonomiškai tvarkyti tam 
tikrus vietos dalykus. Autonomijos teisė suteikiama ir autonominio vietos da-
lykų tvarkymo ribos bei sąlygos nustatomos krašto autonomijos statutu, kuris 
nustatomas įstatymu.“ 

Realiai autonomija tarpukaryje naudojosi Klaipėdos kraštas (1924–
1939446 m.). Ją nustatė 1924 m. gegužės 8 d. Lietuvos ir Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Japonijos atstovų pasirašyta konvencija dėl Klaipėdos 
krašto perdavimo Lietuvai ir konvencijos priedai. Teisinė Klaipėdos padėties 
konstrukcija buvo aiški: „Klaipėdos kraštas Lietuvos valstybėje sudaro auto-
nominę provinciją; jis yra Lietuvos suverenume, vadinasi, jis jokio originali-
nio galios šaltinio neturi ir turi tos galios tiek, kiek jam Lietuva yra suteikusi 
statutu.“447  

Tiesa, kai kurie to meto senojo Reicho ribų gerbėjai bandė kurti suvere-
niteto padalijimo teorijas, laikė Klaipėdos kraštą „staatsfragmentu“ (rudimen-
tine valstybe), tvirtindami, kad „Klaipėdos krašte glūdįs savarankiškas suvere-
numas, bet fragmentinis, apibrėžtas tam tikrais rezervais Lietuvos valstybės 
naudai“448. Taip teoriškai buvo rengiama dirva vėl atplėšti nuo Lietuvos jos is-
torinę dalį. 

                                                
446 „1939 m. kovo 22 d. Lietuvos vyriausybė, Konvencijos signatarams nerodant jokio pasiprie-

šinimo, tenkindama Berlyno reikalavimą, grubiai pažeisdama kategorišką tuomet galioju-
sios Lietuvos 1938 m. Konstitucijos 2 str. nuostatą, apskritai draudusią atskirti Lietuvos 
valstybės teritorijos žemes, sutiko Klaipėdos kraštą perleisti Vokietijai“ (Maksimaitis, M. 
Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 151). 

447 Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 178. 
448 Rėmeris, M. op. cit., p. 187. 
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Tarpukario valstybės ir teisės tyrinėtojai pastebi, kad nors Klaipėdos 
kraštas tapo Lietuvos dalimi, tačiau centrinės valdžios teisės jame buvo ribo-
tos. Šio krašto, įeinančio į Lietuvos sudėtį, teisinės padėties Lietuvos sudėtyje 
klausimus reglamentavo Klaipėdos krašto statutas. Krašto autonomija apėmė 
įstatymų leidybą, administraciją, teismą, finansus. Autonomijos valdžios ins-
titucijos buvo Seimelis ir Direktorija. Autonomiją priežiūrėjo prezidento ski-
riamas turintis nemažus įgaliojimus gubernatorius. Ši autonomija istoriškai 
nepasiteisino, ji buvo tik užsienio valstybių primestas Lietuvai jos dalies išsky-
rimas, kliudęs integruoti valstybės žemes. Pažymėtina, kad ši autonomija pa-
lengvino nacistams laikinai atplėšti šį kraštą nuo Lietuvos. Todėl atgimusios 
Lietuvos Konstitucijos kūrėja – Tauta – XX a. pabaigoje buvo įsisąmoninusi 
karčią tarpukario patirtį.  

Tik atkūrus nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d. priimto Laikinojo Pa-
grindinio Įstatymo 4 str. buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorija 
yra vientisa ir nedaloma, kad jos sienos gali būti pakeistos tik tarptautine su-
tartimi, jeigu ją ratifikuotų Lietuvos Aukščiausioji Taryba 4/5 visų deputatų 
balsų dauguma. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 12 skyriuje buvo nustatytas 
administracinis teritorinis suskirstymas, 13 skyriuje – vietos savivaldos val-
dymo organai. Taigi Lietuva atgimė kaip unitarinė valstybė, neturinti jokių 
„įterpinių“.  

Atkurtai nepriklausomai Lietuvos valstybei 1990–1991 metais teko at-
laikyti ne vieną išbandymą. Vienas jų buvo sovietinių struktūrų veiksmai, iš-
kėlus Vilniaus ir Šalčininkų rajonų autonomijos idėją, sutelkti jėgas prieš ne-
priklausomą Lietuvos valstybę. Tačiau „autonomijos“ organizatoriams nepa-
sisekė sukliudyti Lietuvai žengti nepriklausomybės įtvirtinimo keliu ar atplėš-
ti Lietuvos teritorijos dalį. Tiesa, kai ką ši demagogiška politika ir suklaidino, 
nors didesnio vietos gyventojų palaikymo „autonomininkams“ nepavyko įgy-
ti. 

Rengiant 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją buvo nutarta vien-
tisos valstybės idėją įtvirtinti aukščiausiu teisiniu lygiu. Šiai idėjai pritarė ir 
Tauta, 1992 m. spalio 25 d. referendumu balsuodama už Konstituciją, kurioje 
buvo nustatyta, kad Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma į jo-
kius valstybinius darinius. Taigi Tauta labai aiškiai išdėstė savo nusistatymą 
kurti vientisą valstybę, kurioje negali būti kokių nors ypatingų autonomijos 
statusą turinčių teritorinių vienetų. Lygiai taip pat Lietuvoje negalimi ir ad-
ministraciniai teritoriniai vienetai, kuriuose teisinis reguliavimas išsiskirtų iš 
kitų to paties lygmens Lietuvos teritorijos vienetų. Konstitucijoje įtvirtintą 
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Lietuvos valstybės sandaros formą reikia laikyti tipišku grynosios unitarinės 
valstybės sandaros formos pavyzdžiu. 

Ši apžvalga leidžia daryti tokią išvadą: XX a. Lietuvos valstybės sandaros 
konstitucinio reguliavimo raidą išreiškė judėjimas nuo unitarizmo su intar-
pais link grynosios unitarinės valstybės sandaros formos, kaip geriausiai užtik-
rinančios pilietinės tautos integraciją.  

Beje, unitarizmo reikšmę ir tvirtumą patvirtina ir pasaulinė praktika. Iš 
žinynuose nurodomų dviejų šimtų šiuolaikinių valstybių daugumą sudaro 
unitarinės valstybės. 

 
 
Grynosios unitarinės valstybės sandaros požymių testas  
 
Išorinių požymių testas – vienas argumentavimo patikros būdų. Tiesa, 

skirtingi autoriai nurodo tegul ir panašius, bet netapačius unitarinės sandaros 
nustatymo požymius. Antai, jei laikytumėmės G. Vedelio požiūrio, unitarinę 
valstybę fiksuotume pagal vieną įstatymų leidžiamąją valdžią, įstatymų leidy-
bos, vykdomosios ir teisminės valdžios įgyvendinimą jų neskaidant į du lyg-
menis, vieną „Kompetenz - Kompetenz“ šaltinį, vienų rūmų tautos atstovy-
bę449.  

Grynosios unitarinės valstybės sandaros formos modeliui atskleisti reikė-
tų pasitelkti papildomų kriterijų. Kokie jie, kokia apskritai unitarizmo įverti-
nimo sistema? Viena konstitucija, viena teisės sistema, viena valstybės valdžios 
institucijų sistema, viena teismų organizacija, teritorijos suskirstymas į vieno-
dą statusą turinčius administracinius vienetus, viena pilietybė, viena valstybi-
nė kalba, vienas valstybės biudžetas... Tai tarsi sutartinis požymių sąrašas, ku-
ris galėtų būti papildytas ir kitais elementais. 

Juo ir vadovausimės. Ir jeigu atsakymai pagal nurodytus parametrus tei-
giami – Lietuva besąlygiškai laikytina grynąja unitarine valstybe su visais iš to 
kylančiais teisiniais padariniais.   

 
1. Viena šalyje galiojanti konstitucinė sistema. Lietuvoje galioja 1992 

m. spalio 25 d. referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Šis 
aktas nacionalinės teisės sistemoje išsiskiria savo reikšme, turiniu ir aukščiau-

                                                
449 Vedel, G., Les options juridiques fondamentales. Le procesus constitutionnel, instrument pour 

la transition démocratique. Strasbourg: Les éditions du Conseil de l’Europe, 1994, p. 42–43. 
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sia galia. Konstitucija galioja visoje šalies teritorijoje, jokie teritoriniai vienetai 
savo konstitucijų, konstitucinių chartijų ar panašaus pobūdžio aktų neturi ir 
negali turėti.  

Lietuvos pilietinė Tauta – atgimusios Lietuvos valstybės piliečiai 1992 
m. spalio 25 d. referendume priėmė Lietuvos Respublikos Konstituciją. Šio 
aukščiausios teisinės galios akto šaltinis – pilietinė Tauta. „Konstitucijoje at-
sispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių demokratiš-
kai prisiimtas įsipareigojimas jų dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi 
pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant bū-
tų užtikrintas valdžios legitimumas, jos sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės 
ir laisvės, idant visuomenėje būtų santarvė. Konstitucija, kaip aukščiausios 
teisinės galios aktas ir visuomenės sutartis, yra grindžiama universaliomis, ne-
kvestionuojamomis vertybėmis – suvereniteto priklausymu Tautai, demokra-
tija, žmogaus teisių ir laisvių pripažinimu bei jų gerbimu, pagarba teisei bei 
teisės viešpatavimu, valdžios galių ribojimu, valdžios įstaigų priederme tar-
nauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, pilietiškumu, teisingumu, atviros, 
teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu. Konstitu-
cijoje yra nustatyti žmogaus ir valstybės santykių, viešosios valdžios formavi-
mo ir funkcionavimo, Tautos ūkio, vietos savivaldos, kitų svarbiausių visuo-
menės ir valstybės gyvenimo santykių pagrindai. Priėmusi Konstituciją pilie-
tinė Tauta padėjo savo, kaip valstybinės bendruomenės, bendro gyvenimo 
norminį pagrindą ir įtvirtino valstybę kaip bendrą visos visuomenės gėrį. Tau-
ta Konstituciją keičia tiesiogiai arba per savo demokratiškai išrinktus atstovus 
ir tik pagal pačioje Konstitucijoje nustatytas taisykles. Konstitucija yra aukš-
čiausioji teisė. Ji nubrėžia gaires visai teisės sistemai – visa teisės sistema ku-
riama Konstitucijos pagrindu.“450  

Lietuvos teisės sistema grindžiama Konstitucijos viršenybės principu. 
„Konstitucijos viršenybės principas reiškia, kad Konstitucija teisės aktų hie-
rarchijoje užima išskirtinę – aukščiausią – vietą, kad joks teisės aktas negali 
prieštarauti Konstitucijai, kad niekam neleidžiama pažeisti Konstitucijos, kad 
konstitucinė tvarka turi būti ginama, kad pati Konstitucija įtvirtina mecha-
nizmą, įgalinantį nustatyti, ar teisės aktai (jų dalys) neprieštarauja Konstituci-
                                                
450 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas „Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d nutarimas „Dėl Lietuvos Respub-
likos Prezidento rinkimų įstatymo 11 straipsnio (2004 m. gegužės 4 d. redakcija) ir 2 
straipsnio 2 dalies (2004 m. gegužės 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094.  
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jai.“451 Konstitucinės sistemos normos ir principai vienodai galioja visoje ša-
lies teritorijoje, nėra kokių nors išimčių ar šių normų taikymo ypatumų tam 
tikrose šalies dalyse. Konstitucijoje apibrėžta, taigi ir visiems privaloma, ir 
valstybės sandaros formos samprata.  

 
2. Bendra nacionalinės teisės sistema. „Valstybė save organizuoja nor-

mų, priklausančių turinčiai struktūrą hierarchinei tvarkai, kurioje kiekvieno 
sluoksnio normų galiojimas grindžiamas aukštesnėmis normomis, pagrin-
du.“452 Unitarinėje valstybėje galioja bendra visai šaliai teisės sistema. Joje nėra 
autonomiškų, tegul ir subordinuotų aukščiausiai šalies teisei, tam tikros vals-
tybės dalies teisės sistemų. 

Bendrą Lietuvoje teisės sistemą sudaro trys pagrindiniai teisinio regulia-
vimo lygmenys: Konstitucija – įstatymas – įstatymo įgyvendinamasis aktas. 
Nacionalinė teisės sistema grindžiama Konstitucijos viršenybės principu. Ji 
kuriama vadovaujantis Konstitucijoje įtvirtintais teisinio reguliavimo pagrin-
dais.  

Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, visuose mūsų šalies administra-
ciniuose teritoriniuose vienetuose būtina vienodai taikyti Lietuvos Respubli-
kos teisės normas. Visiems be išimties subjektams kyla pareiga laikytis jos rei-
kalavimų. Lietuvoje įstatymų normos turi atitikti Konstituciją, įstatymo įgy-
vendinamųjų aktų – Konstituciją ir įstatymus. Žemesnio lygmens teisėje ne-
gali būti teisės normų, nustatančių kitokį teisinį reguliavimą, negu nustatyta 
aukštesnėje teisėje ar konkuruojančių su aukštesnio teisinio lygmens normo-
mis. 

                                                
451 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas „Dėl Lietu-

vos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies (2000 m. spalio 12 d. redak-
cija), 3 straipsnio 4 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto 
(2000 m. spalio 12 d. redakcija), 18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 19 
straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 15 punktų (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 21 straipsnio 1 da-
lies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punktų (2000 m. spalio 12 d. redakcija), šios dalies 6 punkto 
(2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsėjo 25 d. redakcijos) ir šios dalies 14 punkto (2000 m. 
spalio 12 d. ir 2001 m. lapkričio 8 d. redakcijos), taip pat dėl Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstituci-
nio įstatymo įrašymo į konstitucinių įstatymų sąrašą įstatymo atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai. Valstybės žinios. 2003, Nr. 19-828.  

452 Hourquebie, F. Sur l’émergence du contre-pouvoir juridictionnel sous Vème République. 
Bruxelles: Bruylant, 2004, p. 108. 
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3. Viena valstybės valdžios institucijų sistema. Pagal Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 5 str. valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Res-
publikos Prezidentas ir Vyriausybė, teismas. Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtin-
ta, kad valdžios galias riboja Konstitucija, kad valdžios įstaigos tarnauja žmo-
nėms. Šios konstitucinės nuostatos – Lietuvos valstybės valdžios institucijų 
organizacijos ir funkcionavimo pagrindas. Konstitucinėje jurisprudencijoje 
yra pažymėta, kad konstituciniu valdžių padalijimo principu453 grindžiama 
demokratinės teisinės valstybės organizacija ir veikla. 

Lietuvos valstybės valdžios sistemoje kiekviena valstybės valdžios institu-
cija užima tam tikrą vietą ir atlieka jai pavestas funkcijas. Seimas, kurį sudaro 
tautos atstovai – Seimo nariai, leidžia įstatymus, prižiūri Vyriausybės veiklą, 
tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas, sprendžia kitus 
Konstitucijoje numatytus klausimus. Respublikos Prezidentas – valstybės va-
dovas, jis atstovauja valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įsta-
tymų. Vyriausybė yra vykdomoji tvarkomoji valstybės institucija, vykdanti 
įstatymus ir kitus teisės aktus, tvarkanti krašto reikalus. Teismai vykdo teisin-
gumą. 

Visos šios institucijos – vienintelės tokios Lietuvoje, jos savo įgaliojimus 
vykdo visoje šalies teritorijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucija nenustato 
kokių nors jų įgaliojimų ribojimo teritorinių požiūriu ar kokių nors žemesnio 
lygmens valdžios institucijų atžvilgiu. Šiek tiek išplečiant E. Šileikio teiginį, 
galima tvirtinti, kad Konstitucijos ir įstatymų numatytų šioms institucijoms 
priskirtų įgaliojimų vykdymas kaip teisinio valstybingumo elementas apima ir 
„nedalijamos respublikos“ apsaugą, ir gynybą nuo kriminalinio separatiz-
mo“454. 

 
4. Šalyje veikia tik nacionalinei teisminei valdžiai priklausantys    

teismai. Lietuvoje teismai, vykdantys teisingumą, priklauso nacionalinei tei-
sminei valdžiai. Vietinės ar regioninės kilmės teismų Lietuvoje nėra. Pagal 
Konstituciją teismai, vykdantys teisminę valdžią Lietuvoje, priskirtini ne vie-

                                                
453 Kaip pažymėta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, šis principas reiškia, jog įsta-

tymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminės valdžios turi būti atskirtos, pakankamai savaran-
kiškos, bet kartu turi būti pusiausvyra. Kiekvienai valstybės valdžios institucijai suteikiama 
jos paskirtį atitinkanti kompetencija, kurios konkretus turinys priklauso nuo valstybės val-
dymo formos, institucijos vietos tarp kitų valstybės valdžios institucijų, jos įgaliojimų san-
tykio su kitų institucijų įgaliojimais.  

454 Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: Teisines informacijos centras, 2003, p. 189. 
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nai, bet dviem arba (jeigu tai, paisant Konstitucijos, yra nustatyta atitinka-
muose įstatymuose) daugiau teismų sistemų. Šiuo metu pagal Konstituciją ir 
įstatymus Lietuvoje nacionalinę teismų organizaciją sudaro trys teismų siste-
mos: 

1) Konstitucinis Teismas, kuris vykdo konstitucinę teisminę kontrolę; 
2) Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalyje nurodyti Lietuvos Aukščiausia-

sis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių tei-
smai sudaro bendrosios kompetencijos teismų sistemą;  

3) pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį administracinių, darbo, šei-
mos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti gali būti įsteigti specializuoti 
teismai – šiuo metu įstatymais yra įsteigta ir veikia viena specializuo-
tų teismų, būtent administracinių, sistema, kurią sudaro Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas ir apygardų administraciniai tei-
smai455.  

Konstitucinis Teismas – savarankiškas ir nepriklausomas teismas – vyk-
do konstitucinį teisingumą, garantuoja Konstitucijos viršenybę teisės sistemo-
je ir konstitucinį teisėtumą456. Konstitucinis Teismas, būdamas teisminės val-
džios dalimi, neįeina nei į bendrųjų, nei į specializuotų teismų sistemas. Or-
ganizaciniu ir administraciniu atžvilgiais Konstitucinis Teismas yra atskirtas 
tiek nuo bendrųjų, tiek nuo specializuotų teismų sistemų. 

Konstitucijos 111 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teismai 
yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir 
apylinkių teismai. Šie Konstitucijos 111 str. 1 d. nurodyti teismai sudaro 
bendrosios kompetencijos teismų  sistemą. Pagal Konstituciją bendrosios 
kompetencijos teismų sistemą, kaip institucijų sistemą, sudaro keturių gran-
džių teismai: pirmoji (žemiausioji) grandis – apylinkių teismai; antroji gran-
dis – apygardų teismai; trečioji grandis – Lietuvos apeliacinis teismas; ketvir-
toji (aukščiausioji) grandis – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Konstitucinio 
Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime457 konstatuota, kad  įstatymų leidėjas, 

                                                
455 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 

d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 9 d. nutarimus. 
456 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2001 m. lapkričio 29 

d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. birželio 6 d. nutarimus. 
457 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 
4 dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 11 straips-
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paisydamas Konstitucijos, turi diskreciją sudaryti tiek apylinkių bei apygardų 
teismų, kiek, jo manymu, yra reikalinga, ir nustatyti tokią jų kiekybinę sudėtį, 
kokia, jo manymu, yra būtina, kad būtų tinkamai, laiku vykdomas teisingu-
mas, taip pat apibrėžti tokias atitinkamų apygardų bei apylinkių teismų veik-
los teritorijų ribas, kokios, jo manymu, yra būtinos, kad būtų tinkamai, laiku 
vykdomas teisingumas. 

Konstitucijos 111 str. 2 d. nustatyta, kad administracinių, darbo, šeimos 
ir kitų kategorijų byloms nagrinėti gali būti įsteigti  specializuoti teismai. Re-
guliuodamas su specializuotų teismų steigimu ir veikla susijusius santykius, 
įstatymų leidėjas yra saistomas Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių teismų 
instancinės sistemos pagrindus. Lietuvoje, kaip minėta, funkcionuoja admi-
nistracinių teismų sistema. 

 
5. Šalies teritorijos suskirstymas tik į vienodo statuso administraci-

nius teritorinius vienetus. Grynųjų unitarinių valstybių teritorija suskirstyta 
į tam tikrus administracinius vienetus. Ši valstybės sandaros forma atmeta bet 
kokių autonominių teritorinės organizacijos intarpų galimybę. Šalis gali būti 
padalyta į kelių lygmenų administracinius vienetus, tačiau kiekvieno lygmens 
vienetų statusas identiškas. Tokioje valstybėje pabrėžiama, kad šalies teritori-
jos vientisumas saugomas kaip didžiausia vertybė. Neatsitiktinai Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 3 str. nustatyta, kad tauta ir kiekvienas asmuo turi 
teisę priešintis bet kam, kuris prievarta kėsinasi į Lietuvos teritorijos vienti-
sumą.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintos ne mažiau kaip dvi 
administracinių vienetų pakopos (grandys). Be to, pagal Konstituciją skirtin-
gų pakopų (grandžių) administraciniams vienetams nustatyta skirtinga val-
dymo sistema:  

- žemutiniams (t. y. pirmosios pakopos) vienetams Konstitucija laiduo-
ja savivaldos teisę; 

- aukštesniuosiuose (t. y. antrosios pakopos) administraciniuose viene-
tuose valdymą organizuoja Vyriausybė. 

Pagrindiniai vietos savivaldos organizavimo ir veiklos principai yra įtvir-
tinti Konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. va-
sario 18 d. nutarime yra pažymėjęs: „Konstitucijoje vietos savivalda įtvirtina-

                                                                                                           
nio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. re-
dakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292. 
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ma kaip savaveiksmiškumo pagrindais veikianti vietinė viešojo administravi-
mo sistema, kuri tiesiogiai nėra pavaldi valstybės valdžios institucijoms. Kons-
titucinių normų analizė leidžia išskirti šiuos konstitucinius vietos savivaldos 
principus: atstovaujamosios demokratijos, vykdomųjų institucijų atskaitin-
gumo atstovybei, savivaldybių veiklos laisvės ir savarankiškumo pagal įstaty-
mo apibrėžtas ribas, savivaldybės ir valstybės interesų derinimo.“458 

Konstitucinės nuostatos dėl vietos valstybinio valdymo yra suformuluo-
tos Konstitucijos 123 str. 1 dalyje: „Aukštesniuosiuose administraciniuose 
vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė“. Vie-
tos valdymas yra valstybinio valdymo (t. y. vykdomosios valdžios) funkcijų 
vykdymas vietose – atitinkamuose administraciniuose vienetuose.  

Konstitucijos apibrėžti savivaldos ir vietinio valdymo pagrindai yra deta-
lizuoti ordinariniuose įstatymuose. Pagal juos veikiančios savivaldybių ir ap-
skričių sistemos vertos specialios analizės459, tuo labiau kad numatoma antros 
grandies administracinių vienetų reforma.  

 
6. Vieninga pilietybė. Pilietybė yra nuolatinis, nepertraukiamas asmens 

ir valstybės teisinis ryšys, kurį išreiškia nacionalinėje teisėje įtvirtintos abipu-
sės teisės ir pareigos. Pilietybė įgyjama gimstant ar kitais nacionalinėje teisėje 
nustatytais pagrindais.  

Pilietybė žymi asmens priklausymą valstybinei bendruomenei – pilieti-
nei Tautai. Unitarinės valstybės piliečiai turi vieningą pilietybę. Jokie admi-
nistraciniai teritoriniai vienetai savo pilietybės neturi ir negali turėti. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto pilietybės instituto kon-
cepciją lėmė Lietuvos praeities, dabartinių iššūkių bei šalies tolesnės raidos 
samprata. Lietuvos Respublikos pilietybės santykių pagrindai yra įtvirtinti 
Konstitucijos 12 str., kuriame nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybė 
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais, kad, išskyrus įsta-

                                                
458 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybės atstovo 
įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. 
gruodžio 12 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės valdymo tarnybos „a“ lygio 
valdininkų pareigybių sąrašo papildymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 
Valstybės žinios. 1998, Nr. 18-435. 

459 Plačiau: Jankauskas, K. Teritorinių bendruomenių savivalda Lietuvoje: konstituciniai impe-
ratyvai ir jų įgyvendinimas ordinarinėje teisėje. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, 
teisių apsauga, savivalda. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2007, p. 411–521. 
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tymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respubli-
kos bei kitos valstybės pilietis ir kad pilietybės įgijimo bei netekimo tvarką 
nustato įstatymas. Reikšmingi Lietuvos Respublikos pilietybės santykių regu-
liavimo elementai įtvirtinti kitų Konstitucijos straipsnių nuostatose (žr.: 3 
str. 2 d., 9 str. 1, 3 d., 13 str. 1 ir 2 d., 32 str. 1 ir 3 d., 33 str. 1 d., 34 str. 1 d., 
68 str. 2 d., 84 str. 21 p., 85 str., 139 str. 1 d., 139 str. 2 d. ir kt.).  

Konstitucijoje įtvirtintas pilietybės institutas neatsiejamas nuo Lietuvos 
valstybės, nuo pilietinės Tautos – valstybinės bendruomenės konstitucinės 
sampratos. Lietuvos valstybė kūrėsi etninės tautos – lietuvių tautos pagrindu. 
Ji, kaip minėta, pilietinės tautos branduolys, būtina jos egzistavimo prielaida. 
Pagal Konstituciją nėra ir negali būti priešpriešos tarp etninės ir pilietinės lie-
tuvių tautos sampratų. Tik Lietuvos Respublikos piliečiai „turi teisę spręsti, 
kokia turi būti Lietuvos valstybė, nustatyti Lietuvos valstybės konstitucinę 
santvarką, valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų sąrangą, asmens ir vals-
tybės teisinių santykių pagrindus, šalies ūkio sistemą ir pan. Įgyvendindami 
piliečių teises ir laisves, piliečiai dalyvauja vykdant Tautos suverenitetą.“460 
Visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kad ir kokia būtų jų etninė kilmė, pagal 
Konstituciją yra lygūs; jų negalima diskriminuoti arba teikti jiems privilegijų 
dėl jų etninės kilmės, tautybės.  

 
7. Viena valstybinė kalba. Pagal Konstitucijos 14 straipsnį lietuvių kal-

ba yra valstybinė kalba. Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas 
reiškia, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba saugo 
tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto 
raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savival-
dybių įstaigų funkcionavimą. Valstybinė kalba yra svarbi piliečių lygiateisiš-
kumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrau-
ti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus in-
teresus.  Konstitucinėje jurisprudencijoje pabrėžiama, kad „integravimasis į 
Lietuvos visuomenę, tapimas visaverčiu Lietuvos valstybinės bendruomenės – 
pilietinės Tautos nariu siejasi inter alia su pastangomis išmokti valstybinę – 
lietuvių kalbą“461. 

                                                
460 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2006 m. gegužės 

10 d. nutarimus. 
461 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies (2003 m. balan-
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Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas taip pat reiškia, kad 
įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas už-
tikrinamas viešajame gyvenime, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos ap-
saugos priemones. 

Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 14 straipsnį, yra kons-
tatavęs: „Lietuvių kalba, pagal Konstituciją įgijusi valstybinės kalbos statusą, 
privalo būti vartojama visose valstybės ir savivaldos institucijose, visose Lietu-
voje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose; įstatymai ir kiti teisės aktai 
turi būti skelbiami valstybine kalba; raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, fi-
nansiniai dokumentai privalo būti tvarkomi lietuvių kalba; valstybės ir savi-
valdos institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos tarpusavyje susirašinėja 
valstybine kalba.“462  

Pažymėtina, kad konstitucinis valstybinės kalbos statusas reiškia, jog lie-
tuvių kalba privalomai vartojama tik viešajame Lietuvos gyvenime. Kitose gy-
venimo srityse asmenys nevaržomai gali vartoti bet kokią jiems priimtiną kal-
bą.  

 
8. Vienas valstybės biudžetas ir kiti požymiai. Konstitucijos 127 str.  

1 d. nustatyta, kad Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro savarankiškas Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžetas, taip pat savarankiški vietos savivaldybių biu-
džetai. Taigi Konstitucija įtvirtina vieningo valstybės biudžeto koncepciją, 
taip pat aiškiai apibrėžia dviejų valstybės valdžios institucijų – Seimo ir Vy-
riausybės – funkcijas biudžeto sudarymo ir vykdymo srityje. Vyriausybės 
kompetencijai priskirta rengti valstybės biudžeto projektą, jį teikti Seimui, 
vykdyti valstybės biudžetą, teikti Seimui biudžeto vykdymo apyskaitą (94 str. 
4 p.), o Seimas tvirtina valstybės biudžetą, prižiūri, kaip jis vykdomas (67 str. 
14 p.). Valstybės biudžetas tvirtinamas įstatymu iki naujųjų biudžetinių metų 
pradžios (131 str. 1 d.). Prireikus biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti 
biudžetą. Keičiamas jis ta pačia tvarka, pagal kurią yra sudaromas, priimamas 
ir keičiamas. 

                                                                                                           
džio 10 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybės žinios. 2006, 
Nr. 52-1917.  

462 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl vardų ir pavar-
džių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 90-2662. 
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Kartais unitarizmas papildomai patvirtinamas tokiais požymiais kaip vie-
ninga valstybės tarnyba, vieningos jėgos struktūros ir t. t. 

Taigi visi testo lietuviški atsakymai teigiami. Jie patvirtina teiginį apie gry-
nojo unitarinės sandaros formos modelio įtvirtinimą mūsų šalies Konstitucijo-
je. 

 
 
Centralizacija, decentralizacija ar santykinė decentralizacija  
unitarinėje valstybėje 
 
Apibūdinant unitarinę valstybės sandarą tradiciškai pabrėžiama, kad jai 

būdinga valdymo centralizacija. Tai tik iš dalies tiesa. Šiuolaikinis teisinis re-
guliavimas ir praktika rodo įvairių valdžios reikalų tvarkymo unitarinės vals-
tybės teritorijoje būdų naudojimą. Paprasčiausia dvinarė tokio tvarkymo bū-
dų klasifikacija: „Unitarinės valstybės valdymas gali būti tvarkomas dviem 
būdais: unitarinė valstybė gali būti daugiau ar mažiau centralizuota ar decent-
ralizuota.“463 

Centralizuotoje unitarinėje valstybėje vietinės institucijos, tvarkančios 
valstybės sudėtinių dalių reikalus, sudaro centrines institucijas. Tokių valsty-
bių labai nedaug.  

Unitarinė valstybė gali būti decentralizuota464. Paprastai decentralizuota 
valstybe laikoma tokia valstybė, kurioje administracinių teritorinių vienetų 
institucijos renkamos gyventojų. Šios institucijos naudojasi reikšmingu sava-
rankiškumu tvarkydamos vietos reikalus.  

Nemažai autorių linkę papildyti minėtą dvinarę klasifikaciją nauju ele-
mentu. Kalbama apie trinarę sistemą, kurioje greta centralizuotos ir decentra-
lizuotos unitarinių valstybių minima ir trečia kategorija: santykinai decentra-
lizuotos valstybės, t. y. tokios, kurių administracinio-teritorinio padalijimo si-
stemoje yra kelios grandys, kurių vienose (paprastai aukštesnėse) yra įtvirtin-
tas vietinis valdymas, o kitose – savivalda. Šis modelis derina tiek centralizaci-

                                                
463 Chantebout, B. Droit constitutionnel et science politique, dixième édition. Paris: Armand Co-

lin, 1991, p. 65.  
464 Su decentralizacija nereikėtų maišyti dekoncentracijos, t. y. vieno iš unitarinės valstybės ad-

ministracinės organizacijos būdų, pagal kurį centrinė valdžia savo kai kurių įgaliojimų vyk-
dymą patiki jos įgaliotiems atstovams administraciniuose teritoriniuose vienetuose. 
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ją, tiek decentralizaciją, teikdamas kartu prioritetą vietos savivaldai. Tokios 
santykinai decentralizuotos valstybės organizacinio modelio prasmingumas 
grindžiamas tuo, kad ir decentralizacija nereiškia vien tik privalumų, kad kai 
kuriems klausimams spręsti būtinas platesnis jėgų sutelkimas. 

Šiam trečiajam valdymo reikalų tvarkymo modeliui reikia prisikirti Lie-
tuvą, kurios konstitucinė sistema įtvirtina ne mažiau kaip dvi administracinių 
vienetų pakopas ir kuri skirtingų pakopų administraciniams vienetams nusta-
tyta skirtinga valdymo sistema: žemutiniams vienetams Konstitucija laiduoja 
savivaldos teisę, aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose valdymą 
organizuoja Vyriausybė. Tokio valdymo funkcijų decentralizavimo modelis 
būdingas daugelio Europos kontinento šalių konstitucinėms sistemoms; taigi 
šiuo požiūriu Lietuvos pasirinkimas kažkuo neišsiskiria. Tikėtina, kad jo to-
lesnį funkcionavimą veiks bendra visai Europai tendencija – decentralizacijos 
stiprėjimas. 

 
 
Šiek tiek apie perspektyvas 
 
Lietuvos valstybės sandaros formos konstitucinio instituto ateitis susijusi 

su mūsų valstybiškai organizuotos bendruomenės, su jos aprobuotos konsti-
tucinės santvarkos ateitimi. Iššūkiai didžiuliai. Ekonomikos, finansų, kultūros 
pokyčiai, stiprėjanti migracija ir žmonių maišymasis bei panašūs procesai 
griauna nacionalinės valstybės raison d’être, jos vietą bando užimti transna-
cionalinės struktūros. Rašoma apie valstybių, tautų, demokratijų pabaigą465. 

Neskubėkime daryti išvadų. Neretai norima laikoma jau įvykusiu faktu, 
dažnai apgauna trumpalaikės tendencijos. Kol kas aišku viena: tiek tautos, 
tiek valstybės, tiek nacionalinės teisės sistemos ne kartą yra patvirtinusios savo 
gyvybingumą. Šių reiškinių kaitos potencialas gali tik stebinti.  

Lietuvos valstybės vientisumas – konstitucinis Lietuvos valstybės organi-
zacijos principas. XX a. lietuviško unitarizmo specifika: judėjimas nuo unita-
rizmo su intarpais link grynosios unitarinės valstybės sandaros formos, geriau-
siai užtikrinančios pilietinės tautos integraciją. Vieningos pilietinės tautos idėja 
reiškia siekį susitelkti, veikti kartu, vadovautis vienomis vertybėmis. Tokia vals-
tybiškai organizuota bendruomenė visados turės pranašumą prieš susiskaldžiu-
sią bendruomenę. Čia ir glūdi mūsų Konstitucijoje įtvirtintos grynosios unita-
                                                
465 Žr.: Guehenno, J.-M. La fin de la démocratie. Paris: Flammarion, 1993. 
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rinės valstybės sandaros formos prasmingumas. Kartu pažymėtina, kad vienin-
gumo idėja ne tik suderinama su decentralizacijos tendencijomis, bet ir yra jos 
sėkmės laidas.  
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TEISĖS  SAMPRATOS  POKYČIO  POVEIKIS  
ĮSTATYMŲ  LEIDYBAI 
 
 
 
Darijus Beinoravičius 
 
 
 
Lietuvos Respublika, naujai atkūrusi Nepriklausomybę, formuodama sa-

vąją teisės sistemą, kaip ir 1918 metais, pasirinko evoliucijos kelią. Tai reiškė, 
kad per 50 okupacijos metų prievarta įgyvendinta joje svetima socialinė, eko-
nominė, kultūrinė sankloda teisės aktais bus keičiama pamažu, nuosekliai 
grįžtant į tradiciškai per šimtmečius išsikristalizavusią Lietuvos valstybingu-
mo vakarietiškos civilizacijos raidą466. 

Iki sovietų okupacijos mūsų įstatymų leidyba taip pat niekuo nesiskyrė 
nuo kitų Europos valstybių įstatymų leidybos467. Teisės sistemos suformavi-
mo problema, kaip rodo ilgaamžė Europos valstybių teisės sisteminimo raida, 
nėra vienareikšmis ir paprastai išsprendžiamas klausimas. 

Naujų įstatymų priėmimo praktika susidūrė su įvairiomis problemomis: 
įstatymų priėmimo chaotiškumas, padrikumas, jų nestabilumas, neužbaigtu-
mas, neefektyvus leidybos procesas, dalis įstatymų neveikė vien todėl, kad 
valstybės įstaigos nevykdė nurodymų dėl įstatymų įsigaliojimo tvarkos nusta-
tymo arba vykdė labai pavėluotai.  

Pagrindines teisinės sistemos kryptis reglamentuojantis aktas – Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimas „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų ir jų 
įgyvendinimo“ buvo priimtas 1993 m. gruodžio 14 d. Jame numatyta, kad tei-
sinės sistemos reforma įgyvendinama nuosekliai dviem etapais. Pirmajame – 
pereinamajame – etape suformuojami reformos teisiniai pamatai, rengiami 
specialistai, renkami darbuotojai, kuriama būtina finansinė, ūkinė bei mate-

                                                
466 Andriulis, V. Lietuvos Respublikos įstatymų konsolidavimo problema. Projektai, jų ištakos 

ir realizavimo perspektyvos. Teisės problemos. 1998, Nr. 3-4, p. 20.  
467 Kavolis, M. Mūsų įstatymdavystė ir teisdarystė. Lietuva 1918–1938, Kaunas: 1938, p. 334. 
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rialinė bazė. Antrajame etape pradeda normaliai funkcionuoti pertvarkytos ir 
naujai sukurtos teisinės institucijos468.  

1998 m. birželio 25 d. LR Seimas priėmė naują Teisinės sistemos refor-
mos metmenų redakciją, kurioje nurodoma: „Teisinės sistemos reformos ant-
rasis etapas atskleidė tiek jos privalomumus, tiek trūkumus. Prie pastarųjų 
priskirtinas reformos netolygumas.“ Kartu pabrėžiama, kad tolesnė teisinės si-
stemos reforma bus vykdoma „remiantis tęstinumo bei perimamumo princi-
pais, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos ir Eu-
ropos Tarybos reikalavimus bei rekomendacijas“469. 

Pirmiausia reikėtų pripažinti, kad Teisinės reformos metmenyse išdėsty-
tas teisinės sistemos ir esamų problemų, padarytų klaidų bei neatliktų darbų 
suvokimas buvo gana paviršutiniškas ir ne visai atitinkantis padėtį. Viena pa-
grindinių problemų buvo ir yra pati teisinės sistemos struktūra. Ji Metmenyse 
buvo supaprastinta ir susiaurinta praktiškai iki dviejų institucijų – teisėkūros 
ir teisinių institucijų, beveik neskiriant dėmesio teisės doktrinos, teisinės są-
monės, teisinės kultūros reikalams. Žinoma, buvo pradėta nuo paprasčiausių 
ir objektyviai matomų dalykų – naujų įstatymų ir teisėsaugos institucijų kū-
rimo, t. y. siekta per trumpą laiką sudaryti sąlygas ir infrastruktūrą teisinei si-
stemai plėtotis. Tačiau šiandien aiškiai matyti – teisės sistemą kuriant netoly-
giai, nekonceptualiai, tas procesas užsitęsia. 

Teisės aktų rengėjai kol kas per mažai dėmesio skiria įstatymų tarpusa-
viui derinti. Viena pagrindinių teisėkūros problemų yra teisėkūros aiškios 
strategijos nebuvimas: užuot sukūrus strategiją ir parengus aiškią esminių per-
tvarkymų koncepciją, sprendžiamos šios dienos arba post factum proble-
mos470. 

Kompleksiškai neįvertinama reguliuojamų santykių sritis, nesivadovau-
jama doktrinos, kuri pagrįstų įstatymo ir teisės santykį teisės aktų sistemoje, 
rekomendacijomis, neatsižvelgiama į teisės aktų tarpusavio ryšį. Vis daugiau 
įstatymų priimama todėl, kad nėra tikslaus įstatymų leidybos planavimo, ne-
turima koncepcijos471. 

                                                
468 1993 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl teisinės sistemos re-

formos metmenų ir jų įgyvendinimo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 70-1311. 
469 1998 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl teisinės sistemos refor-

mos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1736. 
470 Balčiūnas, G. Teisinės sistemos reformos eiga ir pagrindinės problemos. Teisės problemos. 

2000, Nr. 2, p. 27. 
471 Ruškytė, R. Teisėkūros procesas ir jo tobulinimas. Teisės problemos. 2000, Nr. 2, p. 56. 
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Nuo teisės ir įstatymo santykio koncepcijos pasirinkimo priklauso naujai 
steigiamų valstybės institucijų veiklos racionalumas, naujų įstatymų kokybė, 
jų įgyvendinimo veiksmingumas, žmogaus teisių apsaugos būklė.  

 

Šiuolaikinė įstatymų leidybos būklė teisės požiūriu  
 
Įstatymo kritika juridinės technikos prasme žinoma jau antikoje, t. y. kai 

ne bet kuris įstatymas buvo laikomas teise. Dėl individualizmo pasaulėžiūros 
įtakos Renesanso epochoje įstatymui atsiribojus nuo teisės, įstatymas susidu-
ria su įvairiomis legitimumo ir kitomis problemomis, todėl XIX a. pabaigoje jį 
ištinka krizė472. Ideologines šios krizės priežastis galime sieti su įstatymo „sak-
ralizavimu“473. Nuo 1789 m. Prancūzijos revoliucijos laikų per visą XIX a. ir 
XX a. pradžioje viešpatavo Ž. Ž. Ruso (J. J. Rousseau) teiginys, kad įstatymas 
yra neklaidingas, kurio beveik niekas neginčijo. Teisės viešpatavimas yra įsta-
tymo viešpatavimas: teisėtumo sąvoka sutampa su legalumo sąvoka, tai yra su 
viešosios valdžios ar privačių asmenų veiklos atitikimu parlamento priimtus 
įstatymų474. Teisė vis labiau tapatinama su parlamento priimtais įstatymais. 
Tačiau pasak H. Kelseno, jei pripažįstama, kad visi įstatymai yra teisė, teisė-
tumas sulyginamas su legalumu, o tada nebeaišku, kaip būtų galima labiau iš-
plėtoti teisėtumo sąvoką475. Pozityvi kritika buvo ir yra įstatymo koncepcijos 
tobulinimo sąlyga. 

 
 
„Nesurandamas“ įstatymų leidėjas  
 
Klasikinė įstatymo koncepcija įstatymų leidėjo valdžią išveda iš suvereno, 

tautos ar jos atstovų. Pagal šią koncepciją valdžia juridiškai pripažįstama tik 
per įstatymų leidžiamosios valdžios pagrįstumą, tiesiogiai apeliuojantį į ben-
drosios valios poreikį.  

Tačiau tokią voliuntaristinę įstatymo koncepciją XX a. pradžioje Vakarų 
Europoje sužlugdė nauja viešosios teisės doktrina, kuri išvystė elgesio taisyklės 

                                                
472 Bécan, J. C., Couderc, M. La loi.  Paris: Dalloz, 1994, p. 61. 
473 Favoreu, L. Konstituciniai teismai. Vilnius: Garnelis, 2001, p. 20. 
474 Ruso, Ž. Ž. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1979, p. 23. 
475 Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 199. 
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objektyvumo koncepciją, pagal kurią formalusis įstatymų leidėjas (parlamen-
tas) nebėra teisės kūrėjas. Įstatymų leidėjo valia Vakaruose tapo demitizuo-
ta476. Netgi voliuntaristinės koncepcijos šalininkai pripažino, kad tautos at-
stovavimo principas, kuriuo remiasi įstatymų leidimo valdžios organizavimas, 
šiuo požiūriu yra kritikuotinas. Parlamentinė įstatymų leidyba pripažinta 
kaip nepajėgi išreikšti bendrąją valią ir jos reiškimas pripažintas doktrininiu 
mitu477. 

Juridinio įstatymų leidėjo koncepcija atspirties taškų pradeda ieškoti so-
ciologinėje įstatymų leidėjo sampratoje. Tokią sampratą, pasak E. Durkhei-
mo, atskleidžia bendra sąmonė, todėl „mes turime nagrinėti (ir įtvirtinti) so-
cialinius reiškinius, atskirdami juos nuo subjektų, laikančių save sąmoningais. 
Socialiniai faktai ne tik nėra mūsų valios produktai, bet patys ją apibrėžia iš 
šalies“478. Todėl sociologinis įstatymų leidėjas ne pats tuos faktus turi nustaty-
ti, bet jiems suteikti įstatymų formą.  

Plėtojant sociologinę įstatymų leidėjo koncepciją, pripažįstama, kad vals-
tybė neegzistuoja kaip individualus asmuo (aš niekada nepietavau su juridiniu 
asmeniu), todėl, anot L. Diugi (L. Duguit), bendra valia neišvengiamai viešo-
sios valdžios priedanga tampa individualių politikų troškimų priešprieša. 
Diugiu įstatymą apibrėžia ne pagal autorių, o pagal turinį: „Įstatymas yra 
bendrų poreikių, veikiančių elgesio taisyklių išraiška“479. XX a. pradžioje ak-
centuojamas įstatymų turinys ir tikslas, o ne jo šaltinis ir autorius, todėl atsi-
sakoma klasikinės bendrosios valios įstatymo kategorijos. A. Esmeinas, Diugi 
įstatymo formos nebelaikė svarbiausiu kriterijumi. „Bet kokia taisyklė, net jei 
ji ir būtų suvereno išleista, nėra įstatymas, jeigu ji neatspindi bendrų porei-
kių“480, – rašė Diugi. 

Tokios mokslinės pažiūros demistifikavo įstatymų leidėjo valią, ir parla-
mento veiklos kritika vertė naujai įvertinti bei pagrįsti jo funkcijas. XX a. tre-
čiajame dešimtmetyje Vakarų Europoje prasidėjo parlamentarizmo krizė481. 
Kadangi parlamentas savo valdžią gauna iš tautos ir įtvirtina Konstitucijoje, 
tai parlamento kompetencija ir turi būti ribojama per įstatymų konstitucin-

                                                
476 Acquaviva, J. C. La loi dans l’état de droit : la thèse/ l’université de droit, d’économie et des  

sciences d’Aix-Marseille. 1989, p. 59. 
477 Bécan, J. C., Couderc, M. La loi. Paris: Dalloz, 1994, p. 77. 
478 Durkheim, E. Sociologijos metodo taisyklės. Vilnius: Vaga, 2001, p. 48. 
479 Duguit, L. L’Etat, le droit législatif et la loi positive. Paris, 1901, p. 5. 
480 Ten pat, p. 12.  
481 Bécan, J. C., Couderc, M. La loi, p. 79. 
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gumo kontrolę. Dėl to įstatymo leidėjas nėra suverenas ir jo valiai gali būti 
nepritariama. 

Kita vertus, įstatymų leidėjo valia yra mitas dar ir dėl to, kad: 
1. Parlamentarai negali jos atrasti parlamentiniuose debatuose – kiek-

vienas išreiškia tik savo subjektyvią nuomonę ir nė vienas negali pre-
tenduoti išreikšti tai, kas vadinama „įstatymų dvasia“482. Parlamenta-
rai taip pat nėra pakankamai kompetentingi: nedaugelis iš parlamen-
tarų yra teisininkai483.  

2. Pernelyg didelė asmenų grupė negali veiksmingai užsiimti įstatymų 
leidyba. Šiandien itin aktualios šiuo klausimu yra Aristotelio mintys: 
„Geriausioji santvarka turėtų susidėti iš demokratijos ir tironijos, ku-
rių kai kas iš viso nelaikytų santvarkomis. Teisesni tie, kurie sumaišo 
daugiau [santvarkų], nes iš daugelio susidedanti santvarka yra geres-
nė. Įstatymų santvarka atrodo neturinti jokių monarchijos elementų, 
tik oligarchinius bei demokratinius ir labiau linksta prie oligarchi-
jos.“484 Oligarchijos požymiai išryškėja tada, kai įstatymuose išreiš-
kiamos stipresnių, įtakingesnių grupių interesai ir tokiu atveju atsto-
vaujamoji demokratinė santvarka iš tiesų yra tik fikcija, kurios tikra-
sis pavadinimas – oligarchija. 

3. Įstatymai atsiranda anoniminių procedūrų pagrindu ir dažnai pasi-
žymi netikra, neišbaigta, neaiškia valia, todėl jurisprudencija ir dokt-
rina tampa tikruoju įstatymų leidėju, užpildančiu tokių įstatymų tu-
rinį485. Doktrina yra valdoma koncepcijos: jei ji neišreiškia įstatymo 
turiningųjų požymių, tada ir doktrina jų nepabrėžia, o nukreipiama 
formaliesiems požymiams aprašyti.  

 

                                                
482 Commaille, J. L’esprit sociologique des lois. Paris: Presses universitaires de France, 1994, p. 53. 
483 Išbuvę bent vieną kadenciją Seime, parlamentarai save jau laiko teisininkais, nes esą jie žino, 

kaip atsiranda įstatymai ir kas juose rašoma. Tačiau iš esmės jie yra tik legistai, nes nežino, 
koks turėtų būti įstatymas, jo turinio reikalavimai, kokios yra ir turi būti galimos įstatymų 
tobulinimo kryptys. 

484 Aristotelis. Politika. Vilnius: Pradai, 1997, p. 106. 
485 Bécan, J. C., Couderc, M. La loi, p. 81. 
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Įstatymai yra ekscesiški486 
 
Po Antrojo pasaulinio karo įstatymų koncepcijos kritiką papildė įstaty-

mų leidybos praktikos kritika. Bet kokio legalizmo šalininkai palaikė idėją, 
kad įstatymas visada ras savęs tobulinimo išeitį, kol bus įtvirtinta galimybė 
tuos įstatymus leisti ir gausinti jų skaičių priimant įvairias įstatymų pataisas, 
papildymus ir pakeitimus. Tačiau tokia įstatymų leidybos praktika neišven-
giamai pažeidžia įstatymų juridinės technikos principus: įstatymų pastovumo, 
bendrumo, jų nuoseklumo ir kitus. Kita vertus, demokratijos plėtra lemia ir 
teisinę infliaciją, kuri ypač suaktyvėja socialinių permainų laikotarpiu. Prii-
mamų įstatymų gausa, jų sparti kaita kuria socialinių procesų nestabilumą, 
taip pat ir mažina žmogaus teisių bei laisvių įtvirtinimą ir veiksmingumą487. 
Dėl įstatymų gausos įstatymas nutolo nuo savo esmės, nes tapo labiau specia-
lus, o ne bendras, laikinas, o ne stabilus, įstatymas virto ne teisę išreiškiančia 
taisykle, bet valdymo priemone. Juridinis įstatymas virto politiniu įstatymu, 
išreiškiančiu ne visuomenės poreikius, bet valdančių grupių valią, kuri išreiš-
kia įtakos grupių interesus. Taip stiprėja visuomenės skirtingų grupių prieš-
prieša, visuomeninė tvarka destabilizuojama, nes ji nukreipta įtvirtinti ne so-
cialinį kompromisą, bet tam tikrą įtaką. 

Tokia įstatymų leidyba yra socialinio skepticizmo priežastis ir pasek-
mė488. Dar Dž. Lokas (J. Lockes) pabrėžė, kad: „pirmasis ir kertinis prigimties 
įstatymas, kuriam pavaldi net įstatymų leidimo valdžia, yra visuomenės ir 
(kiek tai suderinama su bendru gėriu) kiekvieno jos nario apsauga“489. Sie-
kiant sumažinti socialinį skepticizmą dėl įstatymų leidybos, būtina apsaugoti 
kiekvieno individo poreikius, visų socialinių grupių interesus ir juos derinti. 
Skirtingų socialinių grupių interesų kompromisas yra vienas iš svarbiausių 
įstatymo turiniui keliamų reikalavimų. 

Socialiniai mokslai savo empiriniais tyrimais patvirtino įstatymų leidy-
bos socialinės realybės pažinimo poreikį. Visuomenės tvarka dėl sociologijos 
pažinimo perkeliama į įstatymus, kurie jau nebegali prieštarauti bendrai socia-

                                                
486 Tarptautinių žodžių žodynas (vyr. redaktorius V. Kvietkauskas). Vilnius: Vyriausioji encik-

lopedijų redakcija, 1985, p. 129 (ekscesas – visuomeninės tvarkos ardymas, pažeidimas). 
487 Bécan, J. C.; Couderc, M. La loi, p. 82. 
488 Ten pat, p. 42. 
489 Lokas, Dž. Esė apie pilietinę valdžią. Vilnius: Mintis, 1992, p. 115. 
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linei tvarkai ir išreikšti tik vienos ar kelių įtakingų grupių interesus490. Įstaty-
mų leidybos praktikos sociologinė kritika atvėrė galimybes tobulinti šiuolai-
kinio įstatymo koncepciją ir procedūrinius įstatymų priėmimo reikalavimus. 
XX a. antroje pusėje prasidėjusi polemika tarp teisės sociologijos pradininko 
E. Ehrlicho ir H. Kelseno, „Grynosios teisės teorijos“ autoriaus, tebelieka itin 
aktuali šiandien ir kursto diskusijas. Šių diskusijų apibendrinimuose pabrė-
žiama, kad įstatymas privalo atitikti ne tik formaliuosius, bet ir įstatymo turi-
nio kriterijus491. Anot Hegelio, „įstatymų leidybos vaizdinyje <…> svarbu yra 
ne tik pripažinti, kad įstatymas yra visiems privaloma elgesio taisyklė, bet 
svarbesnis yra vidinis esminis momentas – pažinti turinį jo apibrėžtoje visuo-
tinybėje“492. Vadinasi, įstatymai privalo savo turiniu išreikšti teisės esmę, todėl 
siekiama atsigręžti į teisės sampratą, ją plėtoti.  

Apibrėžiant teisę, labai svarbu jos nelaikyti vien tuo, kas nustatoma įsta-
tymais, nes tada įstatymas bus ne tik teisės išraiškos forma, bet ir jos turinys,  
t. y. pati teisė. Kitaip tariant, teisė bus nereikalinga, „teise“ bus vadinami bet 
kokie įstatymo formą turintys paliepimai. Tokiu atveju beprasmiška būtų 
kalbėti, kas yra teisė, ir šis darbas – teisės ir įstatymo santykis, t. y. teisės turi-
nio ir jo formos santykis – netektų prasmės. Teisę atskyrus nuo įstatymo kaip 
turinį nuo jo formos, galima kalbėti apie tos formos požymius ir turinio ke-
liamus reikalavimus formai. Šiuo požiūriu labai svarbu yra žinoti, kas yra teisė 
ir išskirti jos svarbiausius, esminius požymius. Teisės sampratos nustatymas 
tampa būtina įstatymų turinio vertinimo prielaida. Todėl teisės samprata yra 
labai svarbi ir aktuali: nuo jos prasideda įstatymų kūrimas ir kritika. 

 
 
Svarbiausi teisės sampratos pokyčio bruožai  
 
Teisės koncepcija yra istorinė. Jos raidos priežasčių turime ieškoti istori-

joje. Pagal teisės ir įstatymo, t. y. teisės turinio ir formos santykį galima nuro-
dyti tris teisės sampratos raidos kryptis: pirmoji – teisė atsiradusi iš aukščiau, 
ji yra Dievo žodžio išraiška arba, nuo tada, kai žmogus pakeitė Dievą, teisė yra 
valstybės kūrinys, kurį „lipdo“ žmogus. Dievo arba žmogaus pradas darė įtaką 

                                                
490 Holand, A. L’evaluation législative comme auto-observation du droit et de la societé. Presses 

universitaires d’Aix-Marseille / Evaluation législative et lois expérimentales. 1993, p. 21. 
491 Mader, L. L’évaluation législative.  Lausanne: Payot, 1985, p. 150. 
492 Hegel, G. W. F. Teisės filosofijos apmatai. Vilnius: Mintis, 2000, p. 317. 
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teologinei teisės ir įstatymo koncepcijai493. Antroji kryptis – tai Euklido teisė, 
kai teisės metodas, pasisavintas iš eksperimentinių mokslų, įsikomponuoja 
pozityvioje dvasioje ir leidžia bendru principu sisteminti žinias. Šis principas 
lėmė silogistinę (gr. syllogistikos – išvedantis samprotavimą494) teisės ir įstaty-
mo koncepciją. Ir trečioji – teisė griežtai atskiriama nuo moralės, kurios nor-
mos pripažįstamos juridinių normų sistemoje tik tais atvejais, kai jos yra ga-
rantuojamos valstybine sankcija. Ši kryptis lėmė dichotominę (klasės skirsty-
mas į du priešingus poklasius495) teisės ir įstatymo koncepciją496. Teisė čia tie-
siog išnyko. 

Seniausia teisinės minties istorija siejama su filosofiniu-religiniu pradu: 
teisės pažinimas buvo suprantamas kaip teisingumo pažinimas. Teisingumas 
atsirasdavo iš Dievo tvarkos, kuri pasąmonėje buvo labai stipriai įsisąmoninta, 
arba buvo suvokiamas kaip natūraliai (savaime suprantamas, lyg duotas iš pri-
gimties) susiklostęs, pripažįstamas, racionaliai suprantamas. Prigimtinė teisė 
visada buvo suprantama kaip ideali teisė ir priešpriešinama veikiančiajai. Idea-
li teisė reikalaudavo teisingumo, kuris būdavo proto ir sąžinės nustatomas. 
Senovės graikai skyrė tai, kas teisinga iš prigimties, nuo to, kas numatyta įsta-
tymuose497. Romėnų jurisprudencija davė idealiai teisei prigimtinės (natūra-
lios) teisės vardą – jus naturale. 

Su Romos imperijos jurisprudencija, kuri jau analizuoja teisinius reiški-
nius, Europos kultūros kontekste prasideda teisės kaip mokslo pažinimas. Pri-
gimtinė teisė buvo veikiančiosios teisės pagrindas, nes veikiančioji teisė, bū-
dama realių gyvenimo aplinkybių sūkuryje, dažnai negali patenkinti teisin-
gumo reikalavimų. Todėl ji kreipiasi į prigimtinę teisę, kurios paskirtis – aiš-
kinti veikiančiosios teisės netobulumus.  

Didelę reikšmę tiek romėnams, tiek vėliau Europos teisei viduramžiais 
turėjo teisinė praktika, todėl juristams kiekvienu atveju teko vertinti, kas yra 
teisinga, suvokti, kas gi toji teisė, kokie yra jos keliami reikalavimai, tad vyravo 
juridinis pliuralizmas, veikė daug konkuruojančių teisės sistemų.  

                                                
493 Timsit, G. Sept propositions (plus une) pour une définition systémale du droit. Droits / Re-

vue française de théorie juridique (définir le droit /1). 1990, Nr. 10, p. 93. 
494 Tarptautinių žodžių žodynas, p. 447. 
495 Ten pat, p. 110. 
496 Timsit, G. Sept propositions (plus une) pour une définition systémale du droit, p. 93. 
497 Leonas, P. Teisės enciklopedija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakulteto leidi-

nys, 1931, p. 168. 
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Vėliau teisė nutraukė ryšius su viduramžių teisės pliuralizmu. T. Hobbe-
sas teigė, kad natūrali teisė privalo paklusti pozityviajai taisyklei498. Natūralios 
teisės krizę ženklina XVIII a. revoliucija. Revoliucijos veiksniai brandino ra-
cionalizmo arba proto viešpatavimo idėjas, kurios reiškė proto perleidimą au-
toritetingai valdžiai, kitaip tariant, protas buvo paliktas ir patikėtas valdžiai. 
Racionalizmas apsiėmė sukurti prigimtinės teisės teoriją naujais pagrindais. 
Pirmasis šios teorijos kūrėjas buvo Hugo Grotius su savo kūriniu „De jure 
belli ac pacis“, vėliau T. Hobbesas, J. J. Rousseau, E. Kantas ir kt.499 Teisės 
mokslo srityje atsikratyta romėnų teisės dogmų ir pašalintas teologinis teisės 
kildinimo pobūdis. 

Teisės sekuliarizacija stiprino valstybės centralizuotą valdžią ir žlugdė 
natūralios teisės koncepciją, išstūmė moralės atributą iš teisės. Kiekvieno to 
meto teisės teoretiko moralinės teisės esmės sąvoka buvo kita ir kiekvienas 
skelbė savarankišką teisės teorijos aksiomą, kuri negalėjo būti apriorinė, nes ją 
sudarė tai, kaip kiekvienas suprato visuomenės tvarkos turinį, o tas suprati-
mas buvo priklausomas nuo laiko, vietos ir visuomenės gyvenimo sąlygų, su 
kuriomis teoretikas gyveno. Prigimtinės teisės tyrinėtojai negalėjo būti nuo-
seklūs, todėl ėmė tyrinėti veikusiąją ir veikiančiąją teisę, norėdami nustatyti 
teisės veikimo dėsnius. Prigimtinės teisės teorija buvo palikta kaip istorinis 
įvykis ir buvo imtasi istorinio teisės tyrinėjimo. Istorinė teisės mokykla teisę 
kildino iš tautos dvasios, o pačią kilmės eigą aiškino analogija su kalbos kilme.  

XIX a. antros pusės teisinė ideologija buvo pagrįsta valstybės vaidmens 
teisėje pabrėžimu. XIX a. teisinę mintį užkariauja teisinis pozityvizmas ir tę-
siasi iki H. Kelseno, net neatsigręždamas į prigimtinę teisę. Termino „pozity-
vus“ vartojimas teisės atžvilgiu kildinamas iš lotynų positus („nustatytas“) arba 
positivus, apibūdinantis žmogaus tikslingos valios kūrinius kaip kontrastą 
tam, kas nėra sukurta, o yra atsiradę gamtiniu, natūraliu būdu. Pats pozity-
vizmas siaurąja prasme reiškia nustatytą teisę, kuri pradėjo būti nustatoma 
vos tik sustiprėjus socialinėms grupėms, kurios pradėjo laikytis tam tikrų jų 
elgesį reglamentuojančių (nustatančių) taisyklių. Šios taisyklės nustatomos 
papročiais, vėliau įstatymais ir teismų precedentais.  

Pastangos teisę kildinti iš tikslingo sumanymo aiškiai matomos nuo pat 
šiuolaikinio pozityvizmo pradžios – nuo T. Hobbeso, nes įstatymą jis apibrė-

                                                
498 Peces-Barba Martinez, G. Une définition normative du droit. Droits / Revue française de 
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žė kaip „įsaką to, kuris turi valdžią“500. Plačiąja prasme teisinio pozityvizmo 
doktriną pagrindė prancūzų filosofas A. Comte, o vėliau ją ypač XIX a. išplė-
tojo kiti teoretikai. Pozityvioji teisė (kaip doktrina tiksliau – juridinis pozity-
vizmas) yra tam tikro išorinio autoriteto nustatyta visuma juridinių normų, 
kurios veikia neperžengiant organizuoto vieneto (dabar valstybės) ribų ir san-
tykių tarp organizuotų vienetų501. Pozityvistinis teisės supratimas gana tiksliai 
atskleistas R. Dworkino. Jo manymu, teisinio pozityvizmo (neatsižvelgiant, ar 
tai būtų klasikinis J. Austino supratimas, ar „švelnusis H. L. A. Harto pozity-
vizmas“) esmę galima apibūdinti trimis tokiais pagrindiniais principais: 

1) Teisė yra normų rinkinys, apibrėžiantis, koks elgesys užtraukia teisinę 
atsakomybę. Šios normos gali būti identifikuotos remiantis specifiniu 
kriterijumi, testais, pagal kuriuos normų atranka vyksta, atsižvelgiant 
ne į jų turinį, o į jų kilmę ar būdą, kuriuo jos yra priimtos ar patobu-
lintos. Šie kilmės testai gali būti naudojami atskirti galiojančias nor-
mas nuo netikrų normų (normų, kurias teisininkai ir bylininkai klai-
dingai laiko normomis) ir kitų socialinių normų, kurių visuomenė 
laikosi, bet kurios nėra užtikrinamos valstybės jėga, prievarta. 

2) Tik galiojančių teisės normų rinkinys yra teisė. Todėl, jei koks nors 
atvejis ar situacija nėra aiškiai apibrėžta tokioje normoje (nėra nor-
moje nieko, kas atrodytų tinkama tam atvejui ar pakankamai pana-
šu), tada tokioje situacijoje negali būti taikoma teisė. Susiklosčius mi-
nėtai situacijai, byla turi būti išnagrinėta kokio nors pareigūno, tokio 
kaip teisėjas, kuris įgyvendina savo diskreciją, naudodamasis kokiais 
nors kitokiais standartais, kurie nėra laikomi teise (yra kažkas „už“ 
teisės), ir taip sukuria naują normą ar papildo seną. 

3) Asmuo turi teisinę pareigą tuomet, kai galiojanti teisės norma reika-
lauja jo elgtis vienokiu ar kitokiu būdu ar susilaikyti nuo kokio nors 
veiksmo. (Todėl vieno asmens teisės turėjimas atitinkamai numato 
kito asmens pareigą elgtis nustatytu būdu ar susilaikyti nuo tam tikro 
veiksmo.) Nesant tokios galiojančios teisės normos, nėra teisinės pa-
reigos; iš to išplaukia, kad teisėjas nėra suvaržytas teisinės pareigos, 
kai sprendžia ginčą, įgyvendindamas savo diskreciją.502  
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501 Leonas, P. Teisės enciklopedija, p. 161. 
502 Dworkin, R. Taking rights seriously.  Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

1978, p. 14–45. 



� 231

Juridinis pozityvizmas, atmesdamas natūraliąją teisę, atmeta ir empirinių 
faktų realybę. Egzistuoja tam tikra normatyvinė dimensija, kuri skiriasi nuo 
natūralios dimensijos. Teisinis pozityvizmas stengėsi įrodyti, kad jokių pozi-
tyvių teisingumo kriterijų nėra, ir iš to jis padarė klaidingą išvadą, jog apskri-
tai negali būti jokių objektyvių teisingumo kriterijų. Iš tariamos tokio kriteri-
jaus negalimybės buvo padaryta išvada, jog visos teisingumo problemos yra va-
lios, norų ir interesų arba emocijų dalykas503. 

Pozityviąją teisę išreiškia tik įstatymas plačiąja prasme, todėl „pozityvio-
sios teisės“ koncepcija yra neutrali ir yra iš esmės juridinės technikos koncep-
cija504. Kaip mažai teisinis pozityvizmas padeda suprasti, kas yra teisė, aiškiau-
siai matyti ten, kur tas klausimas aktualiausias – kai tenka teisėjui spręsti, ko-
kią taisyklę taikyti konkrečiu atveju. Jei jam nėra duotas joks specifinis įsta-
tymų leidėjo nurodymas, ką daryti, tai vien įstatymų leidėjo suteikti įgalioji-
mai spręsti „įstatymo vardu“ jam nepasako, kokiu įstatymu jis privalo vado-
vautis. Teisėją varžo ne tik įstatymų leidėjo taisyklės, bet ir vidiniai teisės si-
stemos reikalavimai, kurie niekada negali pasiekti visiško nuoseklumo, nes at-
siranda naujų santykių ir įstatymų leidėjas su jais kartu nespėja.  

Teisę pripažinus tik įstatymų leidėjo valia, ta valia tapo sunkiai ribojama, 
todėl individo laisvė tapo sunkiai pasiekiamu dalyku, o laisvė pradėjo reikšti 
kolektyvinę bendruomenės laisvę, t. y. demokratiją. Taip teisinis pozityvizmas 
taip pat tapo neribotų demokratijos (o kartu ir nedemokratinių režimų) galių 
svarbiausiu ideologiniu ramsčiu505. Tačiau po didžiųjų XX a. katastrofų (Ant-
rojo pasaulinio karo) ieškoma naujų juridinio pozityvizmo formų. 

Šiandien galima skirti mažiausiai keturias sąlygiškai pačias aktualiausias 
skirtingas teisės filosofijos kryptis: prigimtinė (natūraliosios) teisės teorija, 
Hanso Kelseno juridinis pozityvizmas, „empirinis redukcionizmas“ – ameri-
kiečių juridinio realizmo ir Bentamo ir Austino teorijų sąjunga506, na, ir 
„normatyvinis realizmas“, kuriam atstovauja Axel‘is Hagerstromas, Karlas 
Olivecronas, Alfas Rossas, Hartas ir iš dalies Ronaldas Dworkinas. 

Anot šiandien traktuojamos prigimtinės teisės, teisė atsiranda kaip ob-
jektyvi elgesio taisyklių visuma, kurią žmogaus protas yra pajėgus atrasti. Pri-
                                                
503 Hayek, F. A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė, t. 2, p. 83. 
504 Atias, C. Quelle positivité? Quelle notion de droit? // Archives de philosophie du droit, t. 27, 

(“Sources” du droit) Sirey. 1982, p. 209. 
505 Hayek, F. A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė. t. 2, p. 71. 
506 Pattaro, E. Définir le droit droit // Droits / Revue française de théorie juridique (définir le 

droit /2).  1990, No. 11, p. 47. 
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gimtinės teisės koncepcija taip pat pripažįsta ir juridinį pozityvizmą kaip tei-
sę, bet tik su ta sąlyga, kad juridinis pozityvizmas turi atitikti prigimtinės tei-
sės reikalavimus. Natūralios teisės normos (taip pat juridinio pozityvizmo, 
kuris atitinka natūraliąją teisę normos) yra tokios, kurios atitinka dvasinę, 
idealią, moralinę realybę. 

Pagal Hanso Kelseno juridinį pozityvizmą, priešingai, nėra natūralios 
(prigimtinės) teisės, o tik egzistuoja ta teisė, kuri kyla iš įstatymų leidėjo. Pri-
gimtinės ir pozityviosios teisių skirtumą išsamiai atskleidžia teisės ir įstatymo 
santykis. Prigimtinė teisė yra aukščiau įstatymo, ji jam nubrėžia tam tikras 
kryptis ir kelia reikalavimus, o juridinis pozityvizmas įstatymą pripažįsta teise 
ir neskiria šių dviejų juridinių kategorijų, jas sutapatina. Kelsenas, kurdamas 
„Grynąją teisės teoriją“, norėjo, kad ji būtų tikras teisės mokslas ir dėl jos 
„grynumo“ nebūtų siejamas nei su juridine politika, nei su teisės filosofija, nei 
su ideologija. Jo teorija nori „įvertinti teisę tokią, kokia ji yra, nei ieškant jos 
pateisinimo dėl atitikimo teisingumo, nei ją diskvalifikuoti kaip neteisin-
gą“507. „Grynoji teisės teorija“ ieško realios ir įmanomos, o ne geros teisės.  
H. Kelseno juridiniame pozityvizme postuluojama, kad normos, reguliuojan-
čios žmogaus elgesį, gali kilti iš žmogaus valios, o ne iš jo proto508. Kelsenas ir 
daugelis šiuolaikinių teoretikų primygtinai teigia, kad teisėje būtinai turi būti 
„fundamentalioji norma“, kuria remiantis, galima įvertinti kitų tos sistemos 
normų galiojimą. Dėl to normos ir sudaro bendrą sistemą509.  

Teisės terminas susijęs su veikiančia teise, todėl šis terminas visada plačiai 
siejamas tiek su privaloma teise, tiek su galiojančia teise. Pagal natūralios teisės 
koncepciją juridinis pozityvizmas, remdamasis prigimtine teise, yra galiojanti 
teisė dar ir ta prasme, kad ji tampa moraliai privaloma. Juridinis pozityvizmas, 
žinoma, teisę kildina iš įstatymų leidėjo valios, nepripažindamas natūralios 
teisės. 

Pagal „empirinį redukcionizmą“510 teisė yra suvereno valia (Bentamo ir 
Austino „Analitinė jurisprudencija“) arba tai, ką pasako teisėjas (amerikietiš-
kasis teisės realizmas). Kitaip tariant, pagal empirinį redukcionizmą teisė yra 

                                                
507 Habib, L. L’impur objet de la science du droit // Droits / Revue française de théorie juridique 

(définir le   droit /2). 1990, No. 11. 
508 Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 110. 
509 Hart, H. L. A. Teisės samprata.  Vilnius: Pradai, 1997, p. 365. 
510 Enrico Pattaro surado pavadinimą šiai teorijai. Šį terminą perėmė daugelis teisės mokslinin-

kų. Redukcionizmas yra filosofinė pažiūra, skelbianti, kad sudėtingi procesai, reiškiniai pa-
aiškinami, juos supaprastinant, suskaidant į paprastesnius. 
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suvereno sprendimas, kuriuo, anot „Analitinės jurisprudencijos“, yra įstatymų 
leidėjas, o pagal amerikietiškąjį teisės realizmą – jam atstovauja teisėjų korpu-
sas. Empirinis redukcionizmas nepripažįsta moraliai privalomo teisės požy-
mio, nes jam veikianti teisė yra įsigaliojusi teisė. Teisė galioti pradeda nuo tei-
sėjų arba įstatymų leidėjų sprendimų. Šiems sprendimams būtina paklusti, 
todėl šiam tikslui yra grasinama sankcijomis. Šios koncepcijos teisė galioja, jei 
sprendimus priėmęs subjektas yra pajėgus stebėti savo sprendimų įgyvendi-
nimą, garantuodamas sankcijose numatytomis priemonėmis, pajėgiančiomis 
bausti nepaklūstančius.  

Ir pagaliau „normatyvinis realizmas“ teisę laiko taisyklių visuma, kurias 
teismas pripažįsta privalomomis. Teisinėje sistemoje numatyta, kad jokia 
norma negali turėti teisės statuso tol, kol teismai, kurie nekontroliuojami įgy-
vendina savo diskreciją, paskelbia, kad ji tokį statusą turi turėti. Niekas, anot 
Harto, negali būti teise, jeigu kas nors šito neįsakė ir kol neįsakė511.  

Normatyvinis realizmas (Upsalos teisės mokyklos realizmas), kaip ir em-
pirinis redukcionizmas, nepriima teisės moralinio įpareigojimo ir galiojančią 
teisę pripažįsta tik kaip oficialiai įsigaliojusią teisę. Skirtumas tik tas, kad 
normatyvinis realizmas galiojančios teisės normas laiko tas, kurios priimamos 
kaip psichologiškai privalomos. 

Be abejo, pateiktos keturios konceptualios teisės kryptys tarpusavyje 
šiandien artėja, panašėja, akceptuoja vienos kitų požymius, todėl jų atskyri-
mas yra sąlyginis ir vertinamas kaip šaltinis kitoms teisės mokslo šiuolaiki-
nėms įžvalgoms. 

XIX a. įsitvirtinęs (nors istoriškai gyvuojantis labai trumpai) ir šiandien 
klestintis pozityvizmas yra daugiau nustatomas pagal poreikius. Norint, kad 
tie tenkinami poreikiai būtų socialiniai, o ne stipresnės grupės, reikia pabrėžti, 
kad yra būtinas koncepcijų suartėjimas. Iš esmės trumpai apibūdintos šian-
dien labiausiai įtakingos doktrinos turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų, to-
dėl jos neišgali gyvuoti pavieniui ir yra būtinas šių doktrinų vienijimasis. Pas-
tebima tendencija, kad pozityvioji teisė plėtojasi kaip prigimtinės teisės skel-
biamų vertybių konkretinimas ir garantas. 

 

                                                
511 Hart, H. L. A. Teisės samprata. Vilnius: Pradai, 1997, p. 112–113. 
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Teisės sampratos reikšmė šiuolaikinio įstatymo  
koncepcijai sukurti 
 
Pasakyti išsamiai, kas yra teisė, apibrėžti jos sąvoką, visada buvo proble-

miška. To nepasakytume apie kitus mokslus, nes, kas yra chemija ar matema-
tika, nebediskutuojama. Net kvalifikuoti teisininkai yra patyrę, kad nors jie ir 
išmano įstatymus, bet teisėje ir jos ryšiuose su kitais dalykais yra nemažai to, 
ko jie negali paaiškinti ir iki galo nesupranta. Tai kodėl teisės mokslas susidu-
ria su tokiomis ypatingomis aplinkybėmis, kurioms esant, teisės tyrinėjimo 
objektas yra sunkiai apibrėžiamas? Todėl, kad teisės samprata yra pažiūrų si-
stema, kuri lemia visą jos mokslo struktūrą ir problematiką, o svarbiausia – 
yra lyg metodas, padedantis naujai įvertinti pozityviosios teisės institutus, ki-
tas sąvokas, teorines teisinių reiškinių konstrukcijas. Teisės samprata visada 
susilaukia daug diskusijų, nes tik suformulavus teisės idėją, galima nustatyti 
juridinių mokslų objektą. Teisės samprata lemia ir proceso taisykles, prakti-
koje atsirandančias juridines procedūras bei kitus teisinius reiškinius, todėl 
teisės samprata yra labai svarbi, nes ji yra pagrindas suvokti mus supančius tei-
sinius reiškinius, juos skirti nuo neteisinių.  

Teisės sampratos klausimas visada yra aktualus ir susilauks teisės teoreti-
kų dėmesio. Teisės samprata tampa ypač reikalinga, kai teisės imperatyvams 
norima palenkti ne tik teisės taikymą, bet ir teisėkūrą, kai šia samprata už-
čiuopiamos ir grindžiamos vertybės, galinčios saistyti ir įstatymų leidėjo va-
lią512.  

Galima konstatuoti, kad plačioji teisės samprata yra dinamiška, priklau-
santi nuo natūralių kintančių faktinių situacijų. Ir jau vien todėl teisės teorija 
išliks kaip besikeičiantis ir diskusijas kurstantis mokslas. 

Pats teisės terminas nėra vienareikšmis: turime žmogaus teisę, prigimtinę 
teisę, objektinę teisę (teisės normų sistemą), pozityviąją teisę (nustatytą vals-
tybės), subjektinę teisę (pareigų vykdymu konkretaus asmens susikurtą leisti-
ną elgesį).  

Teisė yra socialinis mokslas. Visuomenės gyvenimas pasižymi įvairove ir 
nuomonių pliuralizmu. Teisės samprata taip pat jaučia teisinių idėjų pliura-
lizmą, todėl teisės sampratai reikia atsižvelgti ir į semantinį pliuralizmą513. 
                                                
512 Hart, H. L. A. Teisės samprata. Vilnius: Pradai, 1997, p. 11. 
513 Goyard-Fabre S. L’Etat de droit. Cahiers de philosophie politique et juridique / Centre publi-

cations de l’université de Caen. 1993, No. 24, p. 24. 
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Daugelis autorių sutinka, kad kalbėdami apie teisę ir jos reikšmę, pastebime 
dvi ryškiausiai matomas jos apibrėžimo kraštutines kliūtis: pirmoji – apibrė-
žimo bendrumas, o kita – terminų įvairiaprasmiškumas514. Ieškant teisės api-
brėžimo būtina šias kliūtis įveikti, t. y. surasti bendrus požymius. Toks uni-
versalumo reikalavimas labai apsunkina teisės sampratos paiešką. Be to, teisės 
antropologija parodo teisės sampratos bendrumo ribas, nes įvairiose visuo-
menėse teisiniai papročiai labai skiriasi. Norint tas ribas atverti ieškant ben-
dro požymio, teisės universalizmo koncepcija privalo atsižvelgti į teisės istori-
ją ir lyginamąją teisę.  

Teisė taip pat apima du skirtingus terminus: teisė kalba apie elgesio tai-
syklių sistemą, sukuriančią tam tikrą tvarką visuomenėje, taip pat tas pats žo-
dis teisę apibūdina kaip mokslą. 

Atsižvelgdami į šias dvi teisės apibrėžimo sritis, matome skirtingas dvi jų 
sprendimo perspektyvas. Jeigu elgesio taisyklų sistema diktuoja mokslui „na-
tūralias“ tyrimo kryptis, šios dvi teisės sąvokos sutampa ir yra nebediskutuo-
tinos. O jeigu atvirkščiai – tada teisė kaip mokslas yra nuolat konstruojamas, 
vystomas, kritikuojamas ir jis veikia teisę kaip elgesio taisyklių sistemą. Šį tei-
sės mokslo ir teisės sistemos santykį tikslinga šiek tiek plačiau aptarti. 

 
Teisė kaip elgesio taisyklių sistema modernioje Vakarų visuomenėje. 

Teisė kaip elgesio taisyklių sistema istoriškai susiklostė sekdama visuomenės 
poreikius, todėl galima sakyti, kad ji yra tokia, kokią ją nustato pati visuome-
nė ir pati jai po to paklūsta. Reikia iškart konstatuoti, kad teisės kaip sistemos 
definicija išvedama iš stebėjimo (empiriškai).  

Teisė kaip sistema yra kultūros produktas, t. y. visuomenės sukonstruo-
tas, nes teisės nėra gyvūnų bendrijoje, kurioje vyrauja jėgos principas515. Kiek-
viena visuomenė savo elgesiu pati pripažįsta ir apsibrėžia, kas yra teisė, laiky-
damasi tam tikrų normų – elgesio taisyklių.  

Tačiau šiuolaikinei visuomenei būdinga tai, kad teisės sistema tapo au-
tonomiška. Istoriškai pamažu vyko teisės sekuliarizacija (tam tikrų funkcijų, 
priklausančių Bažnyčiai perdavimas valstybės, pasauliečių dispozicijai516, t. y. 
                                                
514 Miaille, M. Définir le droit. Droits / Revue française de théorie juridique (définir le droit /2). 

1990, No. 11, p. 41. 
50 Dėl šios priežasties teisės kildinimą vien tik iš jėgos atmetame, nes jeigu tą pripažintumėme, 

tai turėtumėme pagrindo absurdiškai teigti, kad teisė egzistuoja ir gyvūnų pasaulyje. Vadi-
nasi, ne jėga yra teisės pirminė „ląstelė“ . 

516 Tarptautinių žodžių žodynas, p. 440.  
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teisės atsiskyrimas nuo religijos), taip pat ir teisės liberalizavimas (teisės atsky-
rimas nuo politikos priklausomybės). Visa tai leido kalbėti apie teisės kaip si-
stemos santykinį savarankiškumą, leido formuotis naujam teisės mechaniz-
mui ir naujoms institucijoms bei jas aptarnaujančiam personalui. Interpre-
tuojant Maxą Weberį galima teigti, kad tokie istoriniai procesai buvo kaip so-
cialinių ryšių racionalizavimas517. Labai svarbu suvokti tuos procesus, kurie 
privedė prie tokio rezultato.  

Tokiam rezultatui atsirasti neabejotinai didžiausią vaidmenį suvaidino 
teisės formalizavimas, kurį kontroliuoti išimtinai pradėjo valstybė. Tačiau ta 
teisinė sistema, kuri pradėjo sparčiai formuotis XVIII amžiuje, šiandien susi-
laukia daug radikalių priekaištų. Juos lėmė naujų technologijų vystymasis, ku-
ris veikė socialinius procesus ir naują XIX a. pabaigos ideologiją518.  

Šiandien apibrėždami teisę susiduriame su dažnai supriešintais interesais, 
jų konkurencija, su tam tikra jų koordinavimo strategija, kurią atlieka valdžia. 
Valdžia per politiką organizuoja skirtingų socialinių interesų derinimą ir tei-
sės kaip nustatomų elgesio taisyklių definicija susiduria su itin sudėtingu pro-
cesu, kurio jau valdžia savaime valdyti nepajėgia (nes jei veikia savarankiškai, 
tai savavališkai ir jau tada politika nebeorganizuoja socialinių procesų, o pati 
juos nustatinėja). Jai reikalinga teorinė pagalba, todėl teisės definicija įžengia į 
mokslo sritį. 

 
Teisės kaip mokslo definicijos reikšmė. Visuotinai pripažįstama, kad 

mokslus vieną nuo kito riboja jų objekto ir metodologijos ypatumai519. Teisei 
kaip mokslui kyla dvi svarbios problemos: apsibrėžti objektą ir pasirinkti me-
todą. Pažinimo objektas niekada nėra duotas: jis yra nuolat konstruojamas. 
Šis epistemologinis imperatyvas dažnai juristų atmetamas, nes jie dažnai teisės 
pažinimo objektu laiko juridines normas. Priešingai, galima teigti, kad teisės 
teorijos objektas yra kur kas daugiau negu teisės normos, nes jos yra tik elgesio 
taisyklės ir jų išdėstymas juridinės technikos reikalavimų pagrindu. Teisė vie-

                                                
517 Miaille, M. Définir le droit, p. 43. 
518 Preziumuojame, kad visų pirma atsiranda visuomeniniai santykiai, kuriuos lemia objekty-

vios   visuomenės gyvenimo sąlygos (geografiniai atradimai, technikos revoliucija, komuni-
kacijų raida ir pan.) ir tik vėliau formuluojama tuometinė realias gyvenimo sąlygas ir porei-
kius atspindinti ideologija. Todėl darbe remsimės faktų analize, o tam tikro laikotarpio ide-
ologija bus tik kaip papildanti ir iliustruojanti tuos faktus medžiaga. 

519 Piličiauskas, R. Kai kurios teisės mokslų metodologijos problemos. Teisė. 1994, Nr. 28,        
p. 75. 
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nija individus, kitaip tariant – įtvirtina socialinius ryšius. Teisės teorijos ob-
jektas susijęs su juridiniu ryšiu, t. y. svarbios ne tik atskiros dalys, bet jų struk-
tūriniai jungiamieji ryšiai, nes teorija siekia pažinti, kas yra teisė, kodėl žmo-
nės sukuria tokį jų elgesį socializuojantį įrankį kaip teisė. Teorinė teisinio ži-
nojimo sritis prasideda nuo suvokimo tų ryšių, kurie formuoja konkrečioje vi-
suomenėje vyraujančią teisės sampratą, lemia jos turinį ir pobūdį. Ji siekia nu-
statyti, kaip iš biologinių, psichologinių, ekonominių ir kt. žmogaus interesų 
(neteisinės tikrovės) atsiranda teisinė tikrovė, kas lemia tokią transformaci-
ją520. Todėl pati teisės samprata ir apima tuos ryšius, juos įvardija. Teorinis 
teisininko pažinimas turėtų prasidėti nuo šios hipotezės įsisąmoninimo. 

Objekto apibūdinimas padeda apibrėžti metodą. Vėlgi jis negali išeities 
ieškoti per sąsają su teisės normomis, bet, priešingai, ieško tarp tų normų lo-
ginių ir socialinio reguliavimo ryšių. Tai sistema būdų ir priemonių, kuriais 
teisės mokslas tiria socialinių interesų transformavimosi į teisinę tvarką veiks-
nius ir sąlygas521. 

Taigi tokia teorinė prielaida byloja, kad teisė nėra vien tik kažkas neutra-
laus ar nenatūralaus: teisė teismui pateikia prieštaraujančius interesus, todėl 
juristas nei praktikoje, nei teorijoje negali ignoruoti, kad teisė įsiveržia į socia-
linę erdvę ir kad ši intervencija yra jo paties vykdoma. Dėl šių priežasčių teisė 
yra nuolat besitęsiantis mąstymo procesas, kai susiduria vis naujos priešingos 
nuomonės ir skirtingi poreikiai. Teisininkas kiekvienu atveju turi aktualią si-
tuaciją padėti ant teisės sampratos svarstyklių. Teisės sampratos privalu nuo-
lat ieškoti ne tik praktikoje, bet, kad ji būtų „gyva“, būtina dėl jos diskutuoti 
ir teorijoje. 

 

                                                
520 Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000, p. 26. 
521 Ten pat, p. 30. 
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TAUTŲ  TEISĖS  IR  JŲ  GYNIMO  PRIEMONĖS  
ANTROJOJE  SCHOLASTIKOJE:  TARPTAUTINĖS  
TEISĖS  TEORIJOS  PRADŽIA 
 
 
 
Vytis Valatka 
 
 
 
1970 m. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos tarp-

tautinės teisės principų deklaracija522 ir 1975 m. Helsinkio pasitarimo bai-
giamasis aktas523 įtvirtino pagrindinius tarptautinės teisės principus – esmines 
valstybių teises ir pareigas. Tai suvereni valstybių lygybė ir suvereniteto teisės 
gerbimas; jėgos nenaudojimas ir negrasinimas ja; sienų neliečiamumas; valsty-
bių teritorinis vientisumas; taikus tarptautinių ginčų sprendimas; nesikišimas 
į kitų valstybių vidaus reikalus; žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimas; 
tautų lygiateisiškumas ir laisvas apsisprendimas; valstybių bendradarbiavimas; 
sąžiningas teisėtų tarptautinių įsipareigojimų vykdymas.  

Civilizuotam XXI a. vakariečiui, išugdytam laisvės, demokratijos, tole-
rancijos, teisinės valstybės idealų pagrindu, šie principai atrodo savaime su-
prantami postulatai, galioję visada ir visur. Na, bent jau visada Europoje, ku-
rią įprasta laikyti civilizacijos, tolerancijos, demokratijos, įstatymų viršenybės 
lopšiu. Vis dėlto realybė paneigia šią romantinę viziją – minėti tarptautinės 
teisės principai gana ilgai skynėsi kelią į pripažinimą524. Vienas veiksnių, la-

                                                
522 Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Coope-

ration Among States in Accordance with the Charter of the United Nations (adopted on 
24 October 1970), 9 ILM 1292 (1970).  

523 Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (adopted on 1 August 
1975), 14 ILM 1292 (1975).  

524 Štai dar 1990 m. Nobelio taikos premijos laureato M. Gorbačiovo vadovaujama Sovietų Są-
junga atkakliai ginčijo lietuvių, latvių ir estų tautų teisę į laisvą apsisprendimą, o 1991 m. 
prieš nepriklausomybę paskelbusias Lietuvą ir Latviją naudojo šiurkščią karinę jėgą, kartu 
pažeisdama tų valstybių suvereniteto teises bei sienų neliečiamumo principą. Maža to, ta 
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biausiai prisidėjusių prie jų įtvirtinimo – juos iškėlusi ir pagrindusi tarptauti-
nės teisės teorija. Šios teorijos pradininku įprasta laikyti olandą Hugo Groci-
jų. Vis dėlto gana dažnai nepelnytai užmirštami šio Renesanso mąstytojo 
pirmtakai – antrosios scholastikos klasikai. Tai dominikonų ordino vienuolis 
ispanas Fransiskas de Vitorija (Francisco de Vitoria, 1480–1546) ir jėzuitas 
ispanas Fransiskas Suaresas (Francisco Suarez, Franciscus Suarius 1548–
1617). Jų darbuose pradžią atranda didžioji dalis aukščiau išvardytų tarptau-
tinės teisės principų ir valstybių bei tautų teisių ir pareigų. Šiuo straipsniu 
kaip tik ir yra siekiama ištirti minėtus darbus525, išryškinti jų svarbą pagrindi-
niams mūsų valstybingumo dokumentams: Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 
Aktams. Siekiant šių tikslų, daugiausia bus taikomas lyginamasis doksografi-
nis metodas.  

 
 
Antroji scholastika: tarptautinės teisės teorijos sukūrimas 
 
Scholastinėje filosofijoje skiriami du didžiuliai laikotarpiai. Tai viduram-

žių scholastinė filosofija (XI–XV a.), dar vadinama klasikine scholastika, ir 
Renesanso bei naujųjų amžių scholastinė filosofija, kitaip vadinama antrąja 
scholastika. Ši XVI–XVIII a. gyvavusi scholastika iš esmės išlaikė tradicinę 

                                                                                                           
pati Sovietų Sąjunga iki pat savo griuvimo atkurtosios Lietuvos valstybės viduje bandė su-
kurti tam tikrą autonominį darinį (vadinamąją lenkų autonomiją), griaunantį šios valstybės 
teritorinį vientisumą; kurstė Lietuvos gyventojų nepasitenkinimą teisėtai ir demokratiškai 
išrinkta valdžia, taip kišdamasi į Lietuvos vidaus reikalus.  
Tarptautinės teisės principų pažeidimų Europoje galime rasti ir mūsų dienomis. Akivaizdus 
tokio pažeidimo pavyzdys – Rusijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į suverenią Gruzijos 
valstybę 2008 m. ir šios valstybės teritorinio vientisumo griovimas, bandant atplėšti nuo 
Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos sritis. 

525 Juolab kad F. de Vitorijos ir F. Suareso tarptautinės teisės teorija iki šiol dar nėra sulaukusi 
rimtesnio mūsų filosofijos ir teisės istorikų dėmesio. Prof. R. Plečkaitis savo straipsnyje 
(Plečkaitis, R. Teisės filosofija senajame Vilniaus universitete. Problemos. 2001, 60: 90–
103) ir monografijoje (Plečkaitis, R. Teisės filosofija. Lietuvos filosofijos istorija. I tomas. Vi-
duramžiai – renesansas – naujieji amžiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 
2004, p. 505–519) yra aprašęs antrosios scholastikos Lietuvoje teisės filosofiją, apimančią ir 
atitinkamą tarptautinės teisės koncepciją. Vis dėlto šią teisę profesorius pristatė trumpai, 
pagrindinį dėmesį skirdamas bendriesiems teisės filosofijos klausimams: teisės prigimčiai, 
kilmei, pagrindimui ir skirstymui; teisingumo prigimčiai ir rūšims; teisės ir teisingumo san-
tykiui etc. 
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scholastinę problematiką. Vis dėlto čia atrandame ir keletą modernių, to lai-
kotarpio dvasią atitinkančių disciplinų. Tai politinė ir teisinė filosofija, paste-
bimai veikusios Renesanso ir naujųjų amžių filosofinę mintį. Kaip pastebi 
žymus filosofijos istorikas F. Coplestonas, būtent „politinėje ir teisinėje filo-
sofijoje Renesanso scholastika parodė sugebėjimą apčiuopti konkrečias pro-
blemas bei pasirengimą jas spręsti moderniu būdu“526. 

Vienas svarbiausių antrosios scholastikos teisės filosofijos objektų buvo 
tarptautinė teisė (jus gentium, jus inter gentes). Šios teisės aktualumą lėmė ge-
opolitinė tuometinio pasaulio situacija. XVI–XVII a. santykiai tarp daugelio 
Europos šalių buvo jei ne priešiški, tai įtempti. Kaip pastebi G. Sabine‘as ir 
Th. Thorsonas, „susiformavus absoliutinėms monarchijoms ir joms daugiau 
ar mažiau atvirai vadovaujantis makiaveliška tarpusavio santykių samprata, 
jėga tapo tarpvalstybinių reikalų arbitru“527. Taip pat negalima pamiršti, kad 
stipriausios Europos valstybės tuo metu vykdė vadinamojo Naujojo Pasaulio 
kolonizaciją. Šioje situacijoje buvo būtina sukurti tarptautinės teisės sistemą, 
kurios principai padėtų išspręsti ar bent sušvelninti tarptautinius konfliktus; 
nustatytų kiekvienos tautos – tiek „primityvios“, tiek civilizuotos – neliečia-
mas teises; sudarytų sąlygas, kuriomis šias teises ginanti tauta ar valstybė gali 
vykdyti teisingą karą prieš kitą tautą ar valstybę. Kaip jau minėta, vieni tokios 
tarptautinės teisės teorijos pradininkų buvo antrosios scholastikos klasikai F. 
de Vitorija ir F. Suaresas. Jų kūriniuose, išleistuose prieš pasirodant garsiajam 
H. Grocijaus veikalui „Apie karo ir taikos teisę“528, aptarta tarptautinės teisės 
kilmė ir prigimtis, formuluotos pamatinės kiekvienos tautos teisės bei jų gy-
nimo teisingame kare sąlygos529. Remdamiesi romėnų teise, klasikinės scholas-

                                                
526 Copleston, F. A History of Philosophy. Volume III: Late Medieval and Renaissance Philoso-

phy. New York: Image Books, 1993, p. 352. 
527 Sabine, G. H., Thorson, Th. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius: Pradai, 1995, p. 437. 
528 Grotius, H. De jure belli ac pacis. Šis Grocijaus kūrinys pirmąsyk pasirodė 1625 m. Tuo tar-

pu de Vitorijos traktatai „Apie pilietinę valdžią“ (Vitoria, F. De potestate civili) bei „Apie 
indėnus ir karo teisę“ (Vitoria, F. De Indis recenter inventis et de jure belli Hispanorum in 
Barbaros relectiones) išleisti 1557 m.; Suareso veikalas „Apie įstatymus ir įstatymų leidėją 
Dievą“ (Suarez, F. De legibus et legislatore Deo) – 1612 m., o traktatas „Apie trejopą teolo-
ginę dorybę“ (Suarez, F. De triplici virtute theologica) – 1621 m. Šiame straipsnyje naudotasi 
vėliau išleistais minėtais veikalais.  

529 Antrosios scholastikos teoretikų įtaka Grocijaus pažiūroms žinoma šio mąstytojo tyrinėto-
jams. Štai 1926 m. Olandijos Hugo Grocijaus draugija apdovanojo auksiniu medaliu Sala-
mankos (Ispanija) universitetą, kuriame ilgus metus dėstė ir teologijos katedrai vadovavo de 
Vitorija. Medalis kaip tik ir buvo skirtas pagerbti de Vitoriją kaip vieną tarptautinės teisės 
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tikos grandu Tomu Akviniečiu, šventuoju Izidoriumi iš Sevilijos (VII a.), 
šventuoju Raimundu iš Penaforto (XIII a.) ir Bolonijos universiteto profeso-
riumi Jonu iš Lenjano (XIV a.), de Vitorija ir Suaresas sukūrė tarptautinės 
teisės teoriją, kurios nemaža dalis principų yra aktualūs ir mūsų dienomis. 

 
 
Tarptautinės teisės prigimtis, kilmė ir vykdymo garantai 
 
Antrosios scholastikos tarptautinės teisės teorijoje ženklią vietą užima 

tautų ir valstybių teisės. Siekdami geriau įsigilinti į jų esmę, pirmiausia aptar-
kime, kaip čia apskritai buvo aiškinama tarptautinės teisės principų ir normų 
prigimtis. Taigi tvirtinta, kad tarptautinė teisė – tai visuma normų ir princi-
pų, reguliuojančių santykius tarp pasaulio tautų ir valstybių. Tai ne paties 
Dievo postuluota prigimtinė teisė. Tai pozityvioji teisė – žmogiškosios kūry-
bos rezultatas.  

Tada iškyla klausimas: kuo tarptautinė teisė skiriasi nuo prigimtinės? 
Suareso teigimu, „tarptautinė teisė ne tik nurodo, kokie veiksmai yra blogi, 
bet ir pati padaro tuos veiksmus blogais“530. Tai yra tarptautinė teisė nedrau-
džia veiksmų, kurie yra blogi pagal savąją prigimtį531. Tokie draudimai – pri-
gimtinės teisės prerogatyva. Tarptautinė teisė liepia vengti veiksmų, kurie 
blogi dėl tam tikros priežasties (blogumo kokybę jie įgyja tarptautinių santy-
kių erdvėje). Toji priežastis – tarptautinės taikos ir saugumo griovimas. 
Drausdama minėtus savaime neutralius veiksmus, tarptautinė teisė tam tikra 
prasme pati juos paverčia blogais. Štai valstybės atsisakymas prekiauti su kita 
valstybe, kai ta prekyba pasiūlyta tinkamu būdu, nepažeidžia nė vienos valsty-
bės teisių ir naudinga abiem valstybėms, nedraudžiamas prigimtinės teisės. 
Tai nei savaime blogas, nei savaime geras veiksmas. Tačiau tarptautinių san-
tykių erdvėje šis veiksmas įgyja akivaizdaus blogio kokybę. Jo galimos pasek-
mės – santykių tarp minėtų valstybių paaštrėjimas; prekiauti atsisakiusios 
valstybės piliečių persekiojimas valstybėje, su kuria atsisakyta prekiauti; kari-
                                                                                                           

„tėvų“. Vis dėlto anglosaksiškame pasaulyje antrosios scholastikos tarptautinės teisės teorija 
ligi šiol tėra menkai žinoma. Štai aukščiau minėti teisiniai-politiniai de Vitorijos traktatai 
buvo išversti iš lotynų kalbos į anglų kalbą tik 1991 m.  

530 „Non est jus gentium tantum ostensivum malitiae, sed etiam constitutivum.“ – Suarez, F. 
De legibus et legislatore Deo. Opera omnia Francisci Suarez. Volumen 5. Parisiis: Apud Lu-
dovicum Vives, Bibliopolam editorem, 1856, p. 166. 

531 Ibidem. 
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nis konfliktas tarp šių valstybių; prekiauti atsisakiusios valstybės piliečių ne-
pasitenkinimas, galintis sukelti pilietinį karą ir t. t. – akivaizdžiai griauna 
tarptautinę taiką ir saugumą. Todėl šį veiksmą tarptautinė teisė paskelbia kaip 
blogą ir draudžiamą532, o užsienio prekybą – fundamentalią kiekvienos tautos 
ir valstybės teisę533.  

Kita vertus, tarptautinė teisė nereikalauja atlikti veiksmų, kurie geri pa-
tys savaime. Tokius reikalavimus pateikia prigimtinė teisė. Tarptautinė teisė 
teliepia atlikti veiksmus, kurie yra geri tik dėl tam tikros pakankamos priežas-
ties – atitikimo proto ir tarnavimo tarptautinei taikai bei saugumui. Taigi ši 
teisė padaro gerais veiksmus, kurie nėra geri patys savaime. Štai prigimtinės 
teisės reikalaujamas sudarytų sutarčių laikymasis – tai veiksmas, geras pagal 
savąją prigimtį. Tuo tarpu tarptautinės teisės prisakymas karo metu priimti 
priešininko siūlomą taikos ar paliaubų sutartį, jei ji pasiūlyta tinkamu būdu ir 
naudinga visoms pusėms, neliepia atlikti savaime gero veiksmo. Ši norma rei-
kalaujamą veiksmą paverčia geru dėl tam tikrų priežasčių – atitikimo proto ir 
tarptautinės taikos atkūrimo.  

O kuo tarptautinė teisė skiriasi nuo civilinės? Suareso teigimu, lengviau-
siai būtų atsakyti, jog civilinė teisė – tai vienos valstybės įstatymų rinkinys, 
tuo tarpu tarptautinė teisė galioja visai žmonijai. Vis dėlto toks atsakymas 
pripažįstamas nepakankamu, nes kiekybinis skirtumas tarp mažesnio ir di-
desnio negali būti laikomas esminiu534. Suareso įsitikinimu, „tarptautinės tei-
sės paliepimai nuo civilinės teisės normų skiriasi tuo, kad jie įtvirtinti ne rašy-
tine forma, o papročiais, būdingais ne vienai ar kitai valstybei arba provincijai, 
bet visoms ar beveik visoms tautoms“535. Kitaip sakant, tarptautinė teisė – tai 
nerašytas įstatymas. Tai tam tikra paprotinės teisės rūšis – visuma paprotinių 
normų, per ilgą laiką nusistovėjusių tarp visų arba beveik visų tuometinės Eu-
                                                
532 Tiesa, svarbu pastebėti, kad ne visi tarptautinę taiką ir saugumą griaunantys veiksmai yra sa-

vaime neutralūs. Štai karo metu smurtaujama, plėšikaujama, žudomi taikūs gyventojai ir 
pan. Visi šie veiksmai yra savaime blogi. Dėl to juos pirmiausiai draudžia prigimtinė teisė – 
jie yra pirminiai ir tiesioginiai šios teisės objektai. Būtent prigimtinė teisė draudžia smur-
tauti, plėšikauti, žudyti ir pan. Tuo tarpu tarptautinė teisė šiuos draudimus perima iš pri-
gimtinės teisės. Todėl jie yra ne tikrieji ar grynieji tarptautinės teisės principai, o tam tikri 
skoliniai iš prigimtinės teisės. 

533 Plačiau apie minėtą teisę – žr. šio straipsnio skyrių Tautų ir valstybių teisės. 
534 Suarez, F. Opera omnia Francisci Suarei, vol. 5, p. 167. 
535 „Praecepta juris gentium in hoc differunt a praeceptis juris civilis, quia non scripto, sed mo-

ribus non unius vel alterius civitatis aut provinciae, sed omnium vel fere omnium nationum 
constant.“ – Ibid., p. 168. 
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ropos bei likusio pasaulio tautų ir valstybių. Šios normos – tai jau minėtas 
reikalavimas neatmesti sutarties, jei ji pasiūlyta tinkamu būdu ir naudinga vi-
soms pusėms536; teisingas karas kaip žmogiškąją prigimtį atitinkanti priemonė 
žalai atlyginti, kai derybos ir kitos taikios priemonės nedavė norimo rezulta-
to537; ambasadorių neliečiamybė karo metu538; atvira jūra kaip bendra tautų ir 
valstybių nuosavybė539 etc.  

Svarbu pastebėti, kad tarptautinės teisės prigimtį panašiai interpretavo ir 
Grocijus. Jo teigimu, šios teisės turinio dalį kaip tik ir sudaro tarptautinio el-
gesio papročiai. Tačiau Grocijus neapribojo tarptautinės teisės vien paproti-
nėmis normomis – jai priklausančios ir įvairios sutartys bei susitarimai tarp 
žmonijos tautų ir valstybių. Šitaip tarptautinės teisės prigimtis aiškinama ir 
mūsų dienomis. 

O kaip antrojoje scholastikoje interpretuota pati tarptautinės teisės kil-
mė? Tvirtinta, kad nors žmoniją sudaro skirtingos tautos bei valstybės, vis 
dėlto jai būdinga tam tikra moralinė ir politinė vienovė. Žmonija – tai tam 
tikra pasaulinė bendruomenė (communitas universa), kurios segmentai tiesiog 
privalo komunikuoti tarpusavyje. Mat nė viena valstybė, kad ir kokia tobula 
bei užbaigta būtų, jokiu būdu nėra savipakankamas darinys. Savo saugumą ir 
gerovę ji gali užtikrinti tik bendradarbiaudama su kitomis tautomis ir valsty-
bėmis. Tokio bendradarbiavimo reikalauja ir prigimtinė kiekvieno žmogaus 
pareiga mylėti artimą ir dirbti gailestingumo darbus.  

Taigi žmonijai iškyla tarptautinio elgesio normų ir principų būtinybė. 
Prigimtinė teisė tokių normų nepateikia – ji nustato santykius tarp individų. 
Tad tarptautinio elgesio taisykles bandant ir klystant tenka kurti pačioms 
tautoms ir valstybėms – „visas pasaulis, tam tikru būdu esantis viena valstybė, 
turi galią leisti teisingus ir visiems tinkamus įstatymus, kurie ir sudaro tarp-
tautinės teisės turinį“540. Vis dėlto prigimtinės teisės vaidmuo kuriant tarp-
tautinės teisės principus yra lemiamas. Tautų ir valstybių formuojami daugiau 
ar mažiau bendri tarptautinio elgesio papročiai – tai ne kas kita kaip tam tikri 

                                                
536 Suarez, F., p. 169. 
537 Ibid. 
538 Vitoria, F. De Indis recenter inventis et de jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones. 

Tübingen: Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1952, p. 98. 
539 Ibid. 
540 „Habet enim totus orbis, qui aliquo modo est una respublica, potestatem ferendi leges 

aequas et convenientes omnibus, quales sunt in jure gentium.“ – Vitoria, F. De potestate ci-
vili. Obraz de Francisco de Vitoria. Madrid: La editorial catolica, 1960, p. 191. 
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prigimtinio įstatymo vediniai. Tai prigimtinės teisės principai, pritaikyti tarp-
tautinių santykių erdvei. Tokią poziciją puikiai iliustruoja garsioji de Vitori-
jos frazė: „Tai, ką prigimtinis protas įtvirtino tarp tautų, vadiname tarptauti-
ne teise.“541 Štai prigimtinė teisė tvirtina, kad bet kurią žalą privalu ankščiau 
ar vėliau atlyginti. Šią normą įvedę į tarptautinių santykių areną, gauname ati-
tinkamą tarptautinės teisės taisyklę. Ji teigia, kad jei viena valstybė padarė žalą 
kitai valstybei ir visos derybos bei kiti taikaus įtikinėjimo būdai nedavė jokių 
apčiuopiamų rezultatų, leistinas teisingas karas kaip kraštutinė priemonė žalai 
atlyginti. Prigimtinė teisė taip pat reikalauja gyventi saikingai. Iš šios taisyklės 
išvedama dar viena tarptautinės teisės norma – tiek kariaujant, tiek jau iško-
vojus pergalę, tiek atkuriant taiką ir nustatant priemones žalai atlyginti, būti-
na laikytis nuosaikumo ir artimo meilės principo.  

Taigi antroji scholastika tarptautinės teisės paliepimus išvedė iš prigim-
tinės teisės. Glaudų šių teisių ryšį pabrėžė ir Grocijus – tarptautinės teisės 
normos ir principai privalą nenutolti nuo prigimtinės teisės taisyklių.  

O ką antroji scholastika laikė tarptautinės teisės užtikrinimo garantais? 
Pirmiausia šios teisės liepia laikytis pats Dievo sukurtas žmogaus protas. Mat, 
kaip jau minėta, tarptautinė teisė esanti tam tikras prigimtinės teisės vedinys, 
o ši kaip tik ir išplaukia iš žmogui įgimto proto. Taigi jau pats prigimtinis 
protas reikalauja, kad valstybės, tautos ir individai pripažintų ir vykdytų jo 
tarp tautų įtvirtintą teisę. Antra, tarptautinės teisės laikymąsi lemia universa-
lus paprotinis šios teisės pobūdis. Mat, kaip jau pastebėta, tarptautinė teisė – 
tai visuma paprotinių normų, daugiau ar mažiau būdingų visai pasaulinei 
bendruomenei. Galiausiai minėtą teisę užtikrina už jos nesilaikymą gresian-
čios sankcijos – teisingas karas, siekiant atlyginti patirtą žalą etc. 

 
 
Tautų ir valstybių teisių sąrašas  
 
Ankstesniame skyriuje aptarėme, kaip antrosios scholastikos klasikai aiš-

kino tarptautinės teisės principų ir normų prigimtį bei kilmę. Dabar pristaty-
sime vienus reikšmingiausių minėtųjų principų. Tai fundamentalios ir neati-
mamos kiekvienos tautos ir valstybės teisės. Jas formuluojant, didžiausias įna-
šas priklauso de Vitorijai. Šio dominikono pateiktas tautų ir valstybių teisių 

                                                
541 „Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur jus gentium.“ – Vitoria, F. De 

Indis recenter inventis et de jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones, p. 92.  
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sąrašas aktualus ir šiandien – jame deklaruojamos teisės nesunkiai patektų į 
moderniosios tarptautinės teisės dokumentus. Tad kokios gi teisės priskiria-
mos tautai ir valstybei? 

De Vitorijos tvirtinimu, kiekviena tauta ir valstybė pirmiausia turi teisę į 
egzistenciją. Remdamasis šia teise, dominikonų vienuolis smerkė galingiausių 
tuometinės Europos valstybių vykdomą Naujojo pasaulio tautų genocidą. 
Antra, tautos disponuoja teise į tarpusavio lygybę ir politinę nepriklausomy-
bę. Tiesa, čia de Vitorija padaro tam tikrą reveransą to meto galingiesiems – 
kai kurioms tautoms ši teisė tam tikram laikui suspenduojama. Tai laukinių, 
de Vitorijos dar vadinamų barbarais, tautos, nepakankamai kultūriškai, teisiš-
kai ir politiškai išsivysčiusios, kad galėtų pačios save valdyti. Tokią „nesu-
brendusią“ tautą kuri nors kita aukštos civilizacijos tauta turi teisę laikinai pa-
imti savo globon ir tol valdyti, kol ši pasieks reikiamą išsivystymo lygį, o kartu 
ir neginčijamą teisę į savivaldą542.  

Vis dėlto toks laikinasis protektoratas neturi tapti dingstimi globojama-
jai tautai išnaudoti. Pats kultūrinės, karinės ir politinės galios faktas nesutei-
kiąs jokios teisės grobstyti kitos tautos ar valstybės turto. Lygiai taip pat mi-
sionieriškas troškimas atversti pagonis ar klaidatikius į tikrąjį tikėjimą neturįs 
nieko bendro su jų pavergimu. De Vitorijos tvirtinimu, „tikėjimas yra laisvo 
pasirinkimo dalykas“543, todėl „tautos, niekada nepriėmusios [tikrojo] tikėji-
mo, kaip antai pagonių ir žydų tautos, negali būti verčiamos jį priimti per 
prievartą“544. Evangelizacijos priemonės – tai Dievo Žodžio skelbimas, argu-
mentuotas įtikinėjimas, dorybingas misionierių gyvenimas etc. Šiame sąraše 
nėra vietos prievartai ir vergijai545. 

                                                
542 Vitoria, F. De Indis recenter inventis et de jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones,         

p. 114. 
543 „credere est voluntatis“ . Ibid., p. 80.  
544 „infideles, qui nunquam susceperunt [veram] fidem, sicut Gentiles et Judaei, nullo modo 

sunt compellendi ad fidem“ – Ibid. 
545 Vergijos apologetų vartotą tariamą krikščioniškojo tikėjimo šviesos skleidimo argumentą 

plačiai aprašė ir demaskavo kitas antrosios scholastikos klasikas ispanų jėzuitas Luisas Mo-
lina. Jo atliktą tyrimą galėtume pavadinti tam tikra to meto sociologine apklausa. Molina 
Lisabonos uoste klausinėjo vergų pirklių, ar vienas vergų prekybos tikslų iš tikrųjų yra lau-
kinių atvertimas į krikščioniškąjį tikėjimą. Į šį klausimą jėzuitas sulaukė neigiamo atsakymo. 
Paaiškėjo, kad vergų prekybą lemia ne kilnūs motyvai, o paprasčiausia praktinė nauda. Pa-
ties jėzuito tvirtinimu, „...tie, kurie vergus atsiveža, siekia ne gėrio tų vergų dvasioms, o že-
miško pelno sau patiems“ („...iique, qui mancipia apportant, non spirituale eorum bonum, 
sed temporale suum lucrum quaerunt“ – Molina, L. De justitia tomus primus. Venetiis: ap-
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Taigi tautos ir valstybės turinčios teisę į egzistavimą ir – su tam tikromis 
išlygomis – lygybę bei politinę nepriklausomybę. Šias teises vėlgi su tam tik-
romis išlygomis galėtume laikyti tam tikru šiuolaikinės tarptautinės teisės 
deklaruojamų principų – valstybių suverenumo, nesikišimo į vidaus reikalus, 
jėgos nenaudojimo ir negrasinimo ja, sienų neliečiamumo, teritorinio vienti-
sumo, tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo – atitikmeniu. Gana 
moderniai skamba ir kitos teisės iš de Vitorijos sąrašo. Štai kiekvienos tautos 
ir valstybės piliečiams pripažįstama tarptautinės migracijos teisė (jus commu-
nicationis, jus peregrinandi). De Vitorijos teigimu, nė viena tauta ir valstybė 
neturi teisės uždaryti savo sienų svetimšaliams. Antai kalbėdamas apie ką tik 
atrastąjį Amerikos indėnų pasaulį, jis tvirtino, kad „ispanai turi teisę nuke-
liauti į tas šalis546 ir ten apsigyventi, tačiau nedarydami barbarams jokios žalos, 
ir barbarai jiems to negali uždrausti“547. Lygiai taip pat „prancūzams neleistina 
uždrausti ispanams atvykti ir net apsigyventi Prancūzijoje, ir atvirkščiai [Is-
panija neturi teisės neįsileisti į savo teritoriją prancūzų. – Aut. past.], jei šie 
svetimšaliai nedaro šeimininkams jokios žalos ir nepažeidžia jų teisių“548. Tai-
gi migracijos teisė formuluoja ir konkrečias pareigas – kiekvienas svetimšalis 
privaląs laikytis šalies šeimininkės įstatymų, gerbti jos piliečių teises, jiems ne-
kenkti etc.  

Po migracijos teisės eina tarptautinės prekybos teisė. De Vitorijos tvirti-
nimu, joks valdovas negali uždrausti saviesiems pavaldiniams prekiauti su kita 
tauta ar valstybe, jei ši prekyba nepažeidžia niekieno teisių, yra tinkamai vyk-
doma ir abipusiai naudinga. Štai „jei ispanai uždraustų prancūzams prekiauti 
su ispanais ir tai darytų ne dėl gėrio Ispanijai, bet tam, kad prancūzai negautų 

                                                                                                           
ud societatem minimam, 1602, p. 174.) „Apklausos“ rezultatai leido Molinai padaryti išva-
dą, jog prekyba vergais paverstais pagonimis esanti neteisėta ir neteisinga, o ją vykdantys 
žmonės mirtinai nusideda ir gyvena nugrimzdę į amžinojo prakeiksmo būseną (Ibid., p. 
171). Kita vertus, antrosios scholastikos klasikai pripažino vergiją kaip baudžiamąją prie-
monę. Jų tvirtinimu, vergija leistina kaip bausmė už ypač sunkius nusikaltimus. Šios vergijos 
formos: katorga, sunkieji darbai galerose etc.  

546 Turimos omenyje indėnų gyvenamos teritorijos. 
547 „Hispani habent jus peregrinandi in illas provincias et illic degendi, sine aliquo tamen no-

cumento barbarorum nec possunt ab illis prohiberi.“ – Vitoria, F. De Indis recenter inventis 
et de jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones, p. 92. 

548 „Non liceret Gallis prohibere Hispanos a peregrinatione Galliae vel etiam habitatione, aut e 
contrario, si nullo modo cederent in damnum illorum nec facerent injuriam.“ Ibid. 
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tam tikros naudos, toks [ispanų] įstatymas būtų neteisingas“549. Lygiai taip 
pat „ispanams leistina prekiauti su barbarais, jei ši prekyba nedaro barbarų 
gimtajam kraštui jokios žalos, pvz., atvežant į barbarų žemes prekių, kurių 
šiems trūksta, ir parsivežant iš ten aukso arba sidabro arba kitų dalykų, kurių 
barbarai apsčiai turi. Ir tiek barbarų valdovai negali kliudyti saviesiems paval-
diniams prekiauti su ispanais, tiek, atvirkščiai, ispanų valdovai negali uždraus-
ti prekybos su barbarais“550. Jei valdovas pažeidžia šią prekybos teisę, tiek pa-
valdiniai gali teisėtai prieš jį sukilti, tiek valstybė, su kuria jis draudžia pre-
kiauti, gali pradėti prieš jį teisingą karą.  

Galiausiai kiekviena tauta ir valstybė turi teisę ir netgi pareigą suteikti 
karinę pagalbą kitai tautai ar valstybei, kuri yra puolama išorinio agreso-
riaus551 arba kenčia vietinio tironiško valdovo priespaudą552. Juk „Dievas pri-
sakė kiekvienam žmogui rūpintis savo artimu“553, o visos tautos ir valstybės 
kaip tik ir sudarytos iš tokių artimų žmonių, vadinasi, jos tiesiog privalo viena 
kitą ginti nuo puolimo, tironijos ir priespaudos554. Kaip taikliai pastebi J. Bar-
thelemy, Vitorijos įsitikinimu, „kiekvienai valstybei suteikti pasaulinio poli-
cininko įgaliojimai; ji – teisę ginantis karys, turintis pareigą persekioti visus – 
tiek savo, tiek ir kitų valstybių teritorijose vykstančius – teisių pažeidimus“555. 
Ši pareiga ir teisė – tai tam tikras moderniosios tarptautinės teisės „humanita-
rinės intervencijos“ principo atitikmuo.  
                                                
549 „Si hispani prohiberent Gallos a commercio Hispanorum, non propter bonum Hispaniae 

sed ne Galli participent aliquem utilitatem, lex [Hispanorum] esset iniqua.“ Ibid., p. 96. 
550 „Licet Hispanis negotiari apud Barbaros, sine patriae tamen damno, puta importantes illuc 

merces, quibus illi carent, et adducentes illinc vel aurum vel argentum vel alia, quibus abun-
dant. Nec principes illorum possunt impedire subditos suos ne exerceant commercia cum 
Hispanis, nec e contrario principia Hispanorum possunt commercia cum illis prohibere.“ 
Ibid., p. 96. 

551 Ibid., p. 112. 
552 Ibid., p. 110. Štai, Vitorijos teigimu, ispanai turėjo teisę paskelbti puolamąjį karą indėnų va-

dams, nes šie tironiškai valdė savąsias tautas. Pačiu ryškiausiu tokio valdymo pavyzdžiu lai-
kytas dažnas žmonių aukojimas dievams. Tad kaip tvirtina pats de Vitorija, „...ispanai gali 
neleisti barbarams vykdyti bet kokio nusikalstamo papročio ar ritualo, mat gali apsaugoti 
nekaltuosius nuo tikros mirties“ („...possunt Hispani prohibere Barbaros ab omni nefaria 
consuetudine et ritu, quia possunt defendere innocentes a morte justa“ – Vitoria, F. De In-
dis recenter inventis et de jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones, p. 110). 

553 „unicuique mandavit Deus de proximo suo“. Ibid. 
554 Ibid. 
555 Barthelemy J. François de Vitoria. Les fondateurs du droit international. Paris: V. Giard et E. 

Brier, 1904, p. 12. 
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Štai tokios esminės tautų teisės ir pareigos nurodomos de Vitorijos sąra-
še. Būtina pastebėti, kad šias teises tautoms bei valstybėms priskyrė ir Groci-
jus. Jis taip pat tvirtino, kad kiekviena tauta turi teises į egzistavimą, lygybę su 
kitomis tautomis bei politinę nepriklausomybę; teisę į tarptautinę prekybą; 
teisę ir pareigą suteikti ginkluotą pagalbą kitai tautai ar valstybei patiriamai 
žalai atlyginti. Kita vertus, Grocijus šį sąrašą papildė badaujančios, epidemiją 
ar kitokią stichinę nelaimę patyrusios tautos teise į humanitarinę kitų tautų ir 
valstybių pagalbą – maisto produktus, vaistus etc. 

 
 
Teisingo karo koncepcija. Jus ad bellum ir jus in bello  
 
Taigi de Vitorija nurodė penkias fundamentalias kiekvienos tautos ir 

valstybės teises. Jų, kaip ir kitų tarptautinės teisės principų, laikymąsi lemia ir 
skatina universalus paprotinis šios teisės pobūdis bei pats prigimtinis žmogaus 
protas. Vis dėlto protą atitinkančio papročio ne visur ir ne visada laikomasi. 
Jokia išimtis čia nėra ir tarptautinio elgesio papročiai. Juos taip pat protar-
piais pažeidinėja įvairios valstybės, tautos ar net asmenys. De Vitorijos įsitiki-
nimu, tarptautinės teisės principų, o ypač – tautų ir valstybių teisių – pažei-
dimas griauna tarptautinę taiką ir saugumą, atneša didelę žalą tautoms ir vals-
tybėms: teritorijos užgrobimą ar apiplėšimą, politinės nepriklausomybės pra-
radimą ir pan. Tokioje situacijoje galimos dvi esminės priemonės minėtiems 
dalykams atkurti ir žalai atlyginti. Pirmiausia būtina išbandyti derybas. Ir tik 
šioms taikaus įtikinėjimo priemonėms nedavus jokių teigiamų rezultatų, leis-
tinas teisingas karas (bellum justum)556 prieš tarptautinę teisę pažeidusią tautą 

                                                
556 Teisingo karo koncepcija – tai krikščioniškosios etinės, politinės ir teisinės minties vaisius. 

Šios koncepcijos pradininku laikomas šv. Augustinas. Jo idėjas apie teisingą karą į užbaigtą 
ir išsamią teoriją išplėtojo klasikinės scholastikos grandas šv. Tomas Akvinietis. Antrojoje 
scholastikoje teisingo karo teorijai labiausiai nusipelnė F. De Vitoria ir F. Suaresas. Jie ją 
papildė ir pritaikė naujai pasaulinei geopolitinei situacijai, kai buvo atrastas vadinamasis 
Naujasis Pasaulis. Šią teisingo karo teoriją toliau vystė Renesanso ir naujųjų amžių filosofai 
bei teisininkai: S. Pufendorfas, Ch. Wolffas, E. Vattelis etc. XX a. po vadinamojo Kellog-
go–Briando pakto, uždraudusio karą kaip nacionalinės politikos priemonę, teisingo karo 
teorija buvo kurį laiką praradusi savo reikšmingumą. Ji vėl atsigavo drauge su branduolinio 
ginklo sukūrimu ir JAV įsiveržimu į Vietnamą. Dabartinėje situacijoje, kai vienu metu pa-
saulyje vyksta daug karinių konfliktų tarp įvairių valstybių, ši teorija kaip niekad aktuali. 
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ar valstybę. Toks principas šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje vadinamas pas-
kutinės priemonės panaudojimu (last resort). 

Teisingo karo principus antrojoje scholastikoje labiausiai išplėtojo Sua-
resas. Jo teigimu, „karas nėra nei savaime blogas, nei krikščionims uždraustas 
dalykas“557 – jis gali būti tiek teisingas, tiek neteisingas. Teisingas karas privalo 
patenkinti keletą būtinų sąlygų. Iš jų pirmiausia nurodomos karą pateisinan-
čios priežastys ir veiksniai. Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje tokių priežasčių 
ir veiksnių visuma, paaiškinanti, kada leistina kariauti, vadinama jus ad bel-
lum (liet. – teisė kariauti). Pats Suaresas šio termino dar nevartojo, tačiau 
dauguma jo nurodytų teisingo karo veiksnių ir sąlygų visiškai atitinka moder-
niosios tarptautinės teisės dvasią. Štai pirmiausia tvirtinama, kad teisingam 
karui vadovauja teisėta valdžia: „Pirma, vesti karą privalo teisėta valdžia.“558 
Tai yra tik teisėtas valstybės ar tautos valdovas gali skelbti karą kitai valstybei 
ar tautai. Tiesa, ši taisyklė taikytina tik puolamajam karui (bellum offensivum) 
– išorinės agresijos atveju tiek visa piliečių bendruomenė, tiek atskiri jos na-
riai gali pradėti gynybinį karą (bellum defensivum) be jokios politinio suvere-
no sankcijos.  

Antra, teisingas karas reikalauja teisingos priežasties559. Šioji taip pat aiš-
kinta labai moderniai. Štai tvirtinta, kad „religijos skirtingumas nėra teisingo 
karo priežastis“560 – naudodamiesi Dievo suteikta laisva valia, žmonės gali 
laisvai rinktis būdą Jį išpažinti. Lygiai taip pat valdovo siekimas išplėsti vals-
tybės teritoriją ar pelnyti karvedžio šlovę negali būti laikomas teisinga karo 
priežastimi561. Tokia priežastis – tai valstybei padaryta rimta žala: „yra viena ir 
vienintelė teisinga priežastis karui pradėti – patirta žala“562. Ši žala – tai už-
grobta ar apiplėšta valstybės teritorija, pasisavintas turtas, trukdymas prekiau-
ti su užsienio šalimis, valdovo ar piliečių garbės įžeidimas ir t. t.563 Tai taip pat 

                                                
557 „Bellum simpliciter nec est intrinsece malum, nec Christianis prohibitum.“ – Suarez, F. De 

triplici virtute theologica. Opera omnia Francisci Suarez. Volumen 12, Parisiis: Apud Lu-
dovicum Vives, Bibliopolam editorem, 1858, p. 737. 

558 „Primum [caput est], ut [bellum] sit a legitima potestate.“ Ibid., p. 739. 
559 Ibid..  
560 „Causa justi belli non est diversitas religionis.“ – Vitoria, F. De Indis recenter inventis et de 

jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones, p.128.  
561 Vitoria, F. De Indis recenter inventis et de jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones, 

p.128. Ši pozicija puikiai atitinka esminę Kelloggo–Briando pakto nuostatą! 
562 „unica est et sola causa justa inferendi bellum, injuria accepta“ – Vitoria, F. Ibid., p. 130. 
563 Suarez, F. Opera omnia Francisci Suarez. Vol. 12, p. 744.  
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ir išorinė agresija, prieš kurią kiekviena tauta ir valstybė turi teisę bei pareigą 
gintis564. Galiausiai teisingo karo priežastis gali būti ir agresija prieš kitą tautą 
ar valstybę – tokiu atveju likusios tautos bei valstybės turi teisę bei pareigą 
padėti agresijos aukai ginti savo teritoriją bei nepriklausomybę565. 

Išorinės agresijos pakanka gynybiniam karui pradėti. Tuo tarpu prieš pa-
skelbdamas puolamąjį karą, suverenas, remdamasis protu ir sąžine, privalo iš-
samiai ištirti, ar iš tikrųjų yra teisinga to karo priežastis. Jei paaiškėja, kad 
priešininkas veikiau teisus nei neteisus (pvz., tenka pripažinti, kad miestas, 
kurį nori susigrąžinti suverenas, kadaise priklausė priešininko pirmtakui, iš 
kurio jį vėliau atėmė vienas suvereno pirmtakų), puolamasis karas neleisti-
nas566. O ar suvereno kariams turi rūpėti karo teisingumo klausimas? Ar prieš 
puldami priešą, jie turi ieškoti teisingos karo priežasties? Suareso teigimu, ka-
riams dažniausiai nėra reikalo to daryti – jei jie neturi jokių rimtų ir argumen-
tuotų abejonių karo teisingumu, privalu besąlygiškai paklusti valdovo įsaky-
mui pulti priešą. Jei tokių abejonių esama, kariai turi nuodugniai apsvarstyti, 
ar iš tikrųjų yra pakankama puolamojo karo priežastis. Jei net ir po šio svars-
tymo abejonių lieka, būtina pasitarti su išmintingu ir doru žmogumi – dvasi-
ninku, aukštesniuoju karininku ar net pačiu valdovu – ir tik tuomet priimti 
galutinį sprendimą. 

Taigi teisingas karas neįmanomas be teisingos priežasties. Vis dėlto net ir 
jai esant, suverenas, prieš pradėdamas puolamąjį karą, privalo realiai įvertinti 
savos pergalės galimybes. Jei paaiškėja, kad didesnė tikimybė karą pralaimėti, 
būtina nuo to karo susilaikyti. Priešingu atveju suvereno valstybė rizikuoja 
patirti dar didesnę žalą nei esamoji567. Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje toks 
savo galimybių laimėti karą įvertinimas vadinamas sėkmės tikimybe (probabi-
lity of success). 

                                                
564 Suarez, F. Ibid., p. 738. 
565 Vitoria, F. op. cit., p.112.  
566  Suarez, F. op. cit., p. 749–750. Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje toks teisingos puolamojo 

karo priežasties ištyrimas vadinamas lyginamuoju teisingumu (comparative justice). Taip pat 
svarbu pastebėti, jog čia šiek tiek susiaurinamas pats teisingo puolamojo karo priežasčių 
skaičius – tvirtinama, kad užpulti kitą valstybę leistina tik tada, kai joje masiškai pažeidžia-
mos žmogaus bei piliečio teisės ir laisvės (gyvybės neliečiamybė, asmens laisvė, privatinės 
nuosavybės teisė, žodžio ir įsitikinimų laisvė, lygybė prieš įstatymus ir pan.), arba kai ta vals-
tybė vykdo agresiją prieš kitą tautą ar valstybę. Tokiu atveju puolamasis karas tampa teisėta 
humanitarine intervencija. 

567  Suarez, F. Opera omnia Francisci Suarez. Vol. 12, p. 746.  
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Ar, esant teisingai priežasčiai, puolamajam karui būtinas popiežiaus palai-
minimas? Suareso įsitikinimu, paprastai tokios sankcijos nereikia. Juk popiežius 
– ne politinės (imperium), o dvasinės (sacerdotium) valdžios suverenas, siekian-
tis krikščioniškojo pasaulio piliečius vesti išganymo keliu. Vis dėlto, kai kurios 
nors krikščioniškos valstybės valdovas akivaizdžiai iškrypsta iš šio kelio – tampa 
eretiku, plėšia, įkalina ar žudo savo piliečius etc. – popiežius gali įpareigoti kitų 
krikščioniškų šalių suverenus tą ydingąjį valdovą nuversti nuo sosto. Taigi 
„aukščiausias vyskupas turi galią bausti neteisinguosius valdovus“568.  

Trečia, kariaujant teisingą karą, privaloma laikytis tam tikrų taisyklių. 
Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje visuma principų, kuriems būtina paklusti 
teisingo karo metu, vadinama jus in bello (liet. – teisė kare, arba karo vedimo 
teisė). Pats Suaresas nevartojo šio termino, tačiau didelė dalis jo formuluotų 
teisingo karo vedimo taisyklių lengvai pakliūtų į moderniosios tarptautinės 
teisės dokumentus. Štai, Suareso teigimu, karo metu privaloma laikytis nuo-
saikumo, arba proporcingumo, principo ir su juo susijusių taisyklių, kurių pa-
žeidimas atima iš karo teisėtumo kokybę569. Tai reiškia, kad naudojama karinė 
jėga turi griežtai atitikti teisingo karo tikslą – atkurti patirtą žalą. Todėl drau-
džiamos šį tikslą peržengiančios priemonės (priešininko teritorijos plėšimas 
ar užgrobimas, masinės tos teritorijos gyventojų žudynės etc.), kuriomis sie-
kiama ne teisingo žalos atlyginimo, bet materialinės naudos, valstybės galios 
sustiprinimo, keršto ir t. t. 

Beje, nuosaikumas būtinas ir prieš pradedant karo veiksmus. Antai prieš 
pradėdamas puolamąjį karą, suverenas turi įspėti priešišką šalį apie galimus 
karo veiksmus ir jai paskutinį kartą pasiūlyti atlyginti padarytąją žalą – „prieš 
pradedant karą, valdovui privalu pranešti priešiškai valstybei, kad yra teisinga 
karo priežastis, ir pareikalauti deramo žalos atlyginimo, o jei priešiška šalis pa-
siūlo tokią kompensaciją, valdovas privalo ją priimti ir atsisakyti karinių 
veiksmų, nes jei taip nepasielgtų, karas būtų neteisingas“570. Kita vertus, karo 

                                                
568 „In summo pontifice est vere potestas iniquos reges coercendi.“ – Suarez, F. Defensio fidei 

catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores. Opera omnia Francisci Suarez. 
Vol. 24, Parisiis: Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam editorem, 1869, p. 314. Įdomu, kad 
šiuolaikinė tarptautinė teisė panašią galią suteikia Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai. Tie-
sa, ši galia yra kur kas didesnė ir platesnė – tvirtinama, kad humanitarinei intervencijai vi-
sada privaloma Saugumo Tarybos sankcija. 

569 Suarez, F. op. cit., p. 739. 
570 „Ante bellum inchoatum tenetur princeps proponere justam causam belli reipublicae cont-

rariae ac petere restitutionem condignam, quam si altera offerat, tenetur acceptare et a bello 
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metu leidžiama sukelti priešininkui visus nuostolius, reikalingus pergalei pa-
siekti571. Štai leistina šturmuoti miestus, sprogdinti tiltus, griauti tvirtoves, 
imti belaisvius, nusavinti priešininko ginklus, laivus ir karo mašinas572. Vis 
dėlto nuosaikumas turi būti išlaikytas – negalima niokoti priešininko žemės 
ūkio, prievartauti moterų, žudyti belaisvių ir įkaitų. Ir, svarbiausia, reikia pa-
daryti viską, kas tik įmanoma, kad nukentėtų kuo mažiau taikių gyventojų – 
nekaltųjų. Suareso teigimu, „Pagal prigimtinę teisę nekalti žmonės yra vaikai, 
moterys ir visi, negalintys nešioti ginklo, pagal tarptautinę teisę – ambasado-
riai, pagal pozityviąją krikščioniškų valstybių teisę – kunigai ir dvasiškiai. Visi 
kiti asmenys laikomi kaltais, nes žmogiškasis sprendimas visus, galinčius pa-
kelti ginklą, sutapatina su aktualiai taip ir darančiais.“573 Karo metu drau-
džiamas sąmoningas, iš anksto numatytas nekaltų žmonių žudymas. Bet jeigu 
pergalė negalima be atsitiktinės mažesnio ar didesnio nekaltųjų skaičiaus žū-
ties, jų žudymas leistinas574. Štai šturmuojant miestą ar sprogdinant tiltą, ne-
įmanoma apsaugoti visų taikių žmonių. Vis dėlto tyčinis nekaltųjų žudymas 
tokių akcijų metu – tai akivaizdus nusikaltimas, akimirksniu paverčiantis tei-
singą karą neteisingu.  

Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje reikalavimas atskirti kariaujančiuosius 
nuo civilių gyventojų ir draudimas pastaruosius tyčia žudyti ar žaloti vadina-
mas diskriminavimo principu (lot. discriminatio – atskyrimas). Suaresas šio 
termino nevartojo, tačiau jo griežta pozicija, kad karo metu draudžiamas są-
moningas, iš anksto numatytas nekaltų žmonių žudymas, yra akivaizdus mi-
nėto principo atitikmuo. Tiesa, draudimas tyčia žudyti taikius gyventojus Su-
areso koncepcijoje netapo savarankišku teisingo karo principu – čia minėtas 
draudimas suprastas kaip tam tikras nuosaikumo principo sekmuo. 

Taigi kariaujant teisingą karą, privaloma nenukrypti nuo nuosaikumo 
                                                                                                           

desistere: quod si non faciat, bellum erit injustum.“ – Suarez, F.Opera omnia Francisci Sua-
rez. Vol. 12, p. 752. 

571 Ibid., p. 753.  
572 Lygiai tokią pat poziciją pateikė ir de Vitorija: „kariaujančiajam teisingą karą leistina viskas, 

kas yra būtina taikai ir saugumui pasiekti“ („gerenti bellum justum licent omnia, quae ne-
cessaria sunt ad consequendam pacem et securitatem“ – Vitoria, F. De Indis recenter inven-
tis et de jure belli Hispanorum in Barbaros relectiones, p. 132). 

573 „Innocentes sunt naturali jure pueri, mulieres et quicumque non valent arma sumere; jure 
gentium legati; jure positivo inter Christianos religiosi, sacerdotes etc. Nocentes reputantur 
reliqui omnes: nam qui possunt arma sumere, praesumuntur in humano judicio ac si vere 
sumant.“ – Suarez, F. op. cit., p. 754. 

574 Ibid., p. 755. 
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principo. O kaip dera elgtis, laimėjus karą ir atkuriant teisingumą? Suareso at-
sakymas vėlgi skamba labai moderniai. Teigiama, kad ir šiuo atveju būtina lai-
kytis proporcingumo – nugalėjęs suverenas privalo priešininkui paskirti 
bausmes ir reparacijas, atitinkančias padarytą žalą, tačiau jokiu būdu jos ne-
viršijančias575. Į šią žalą įskaičiuojami visi nuostoliai, kuriuos suvereno šalis pa-
tyrė iš priešininko tiek prieš karą, tiek paties karo metu: žuvę piliečiai, sude-
ginti ir sugriauti miestai ir pan.576.  

Štai tokią teisingo karo koncepciją pateikė de Vitorija ir Suaresas. Svarbu 
pastebėti, kad labai panašiai teisingo karo principus aiškino ir Grocijus. Jis 
taip pat tvirtino, kad teisingam karui būtina teisinga priežastis: išorinė agresi-
ja, valstybės teritorijos ar turto užgrobimas, krikščioniška pareiga padėti kitai 
valstybei ginti savąją nepriklausomybę etc. Taip pat teigta, kad karas – tai 
kraštutinė priemonė žalai atlyginti, kai derybos ir kiti taikaus įtikinėjimo bū-
dai neduoda jokių rezultatų. Galiausiai taip pat tvirtinta, kad tiek kariaujant, 
tiek jau iškovojus pergalę ir nustatant priešininkui bausmes bei reparacijas, 
būtina laikytis nuosaikumo, teisingumo ir krikščioniškosios meilės principų. 
Kita vertus, skirtingai nuo de Vitorijos ir Suareso, Grocijus siūlė tarptautines 
– tarpvalstybines konferencijas bei trečiųjų teismo procesus kaip priemones 
užkirsti kelią karams.  

 

 
De Vitorijos tautų teisių sąrašo sąsajos su Vasario 16-osios  
ir Kovo 11-osios Aktais 
 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos nutarime dėl nepriklausomos 

Lietuvos valstybės atkūrimo rašoma:  
„...Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdama-

si pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklauso-
mą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje 
ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis...“577 
                                                
575 Suarez, F.Opera omnia Francisci Suarez. Volumen 12, p. 754. 
576 Kita vertus, teisingumui reikalaujant, išskirtinę žalą padariusiems asmenims iš priešininko 

stovyklos gali būti taikoma netgi mirties bausmė. Ibid., p. 753. 
577 Lietuvos Tarybos nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Lietuvos ai-

das, 1918 m. vasario 19 d., Nr. 22(70), p. 1. 
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Iš pacituoto teksto akivaizdu, kad Vasario 16-osios Akte remtasi vienu 
esminių šiuolaikinės tarptautinės teisės principų – tautų lygiateisiškumu ir 
laisvu apsisprendimu. Šio principo atitikmenį atrandame De Vitorijos pateik-
tame tautų ir valstybių teisių sąraše. Tai kiekvienos tautos teisė į lygybę su ki-
tomis tautomis bei politinę nepriklausomybę. Tad de Vitorijos sąrašo sąsajos 
su Vasario 16-osios Aktu, kad ir kokios netikėtos ir neįtikimos atrodytų iš 
pirmo žvilgsnio, tampa akivaizdžios. Maža to, Vasario 16-osios Akte dekla-
ruotą politinę nepriklausomybę lietuvių tauta apgynė kare prieš agresorius: 
rusų bolševikus, lenkų interventus ir bermontininkus. Antrosios scholastikos 
tarptautinės teisės teorijoje karas prieš agresorių laikomas teisingu gynybiniu 
karu. Taigi akivaizdu, kad šią teoriją ir Vasario 16-osios Aktą sieja ir tautos 
teisės į politinę nepriklausomybę gynimas teisingame kare.  

O kaip yra su 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Aktu dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo? Ar jį taip pat 
galime susieti su antrosios scholastikos tarptautinės teisės teorija? Kad atsaky-
tume į šį klausimą, turime įsigilinti į patį minėto Akto tekstą. Taigi čia rašo-
ma: 

„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, 
nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos 
panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietu-
va vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija dėl atstatytos 
Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra 
Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. 

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios 
kitos valstybės konstitucija. 

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarp-
tautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformu-
luotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsin-
kyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų tei-
ses. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiš-
kėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą.“578 

                                                
578  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 

atstatymo. Valstybės žinios. 1990, Nr. 1-12.  
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Šiame tekste niekur nekalbama apie tautų lygiateisiškumą ir laisvą apsi-
sprendimą. Vis dėlto Kovo 11-osios Aktas akivaizdžiai remiasi Vasario 16-
osios Aktu, kuris grindžiamas „pripažintąja tautų apsisprendimo teise“. Tad 
šiuo aspektu galime kalbėti, tiesa, tik apie netiesiogines sąsajas tarp de Vitori-
jos tautų teisių sąrašo ir Kovo 11-osios Akto. Kita vertus, minėtas Aktas re-
miasi kitais svarbiais moderniosios tarptautinės teisės principais. Tai valstybių 
suvereni lygybė ir suvereniteto teisės gerbimas; jėgos nenaudojimas ir negrasi-
nimas ja; valstybių teritorinis vientisumas; sienų neliečiamumas. Kaip jau mi-
nėta, visus šiuos principus su tam tikromis išlygomis galima susieti su de Vito-
rijos sąraše deklaruojama tautų lygybe ir teise į politinę nepriklausomybę. Tad 
tarp Kovo 11-osios Akto ir antrosios scholastikos tarptautinės teisės teorijos 
įžvelgiame ir tiesioginių sąsajų.  
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LIETUVA  IR  TARPTAUTINĖ  TEISĖ:  
1940–1991 M.  SSRS  OKUPACIJOS  NEIGIMO  
TEISINIAME  DISKURSE  NEPAGRĮSTUMAS 
 
 
 
Saulius Katuoka, Justinas Žilinskas 
 
 
 
1940 m. Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes ištiko tragedija – tik 22 metus 

turėta nepriklausomybė buvo sunaikinta vos per metus. Tačiau masinės tra-
gedijos tuo metu krėtė visą pasaulį: nacistinė Vokietija kartu su Sovietų Są-
junga jau buvo pasidalijusios ir sunaikinusios Lenkiją, Wehrmachto daliniai 
tomis dienomis jau plūdo pro Triumfo arką Paryžiuje, o nacių lyderių minty-
se ryškėjo „galutinio sprendimo“ kontūrai. Kinijoje ir Korėjoje jau keletą me-
tų žiauriai siautėjo Japonijos imperija. Pasaulyje vis labiau plito Antrojo pa-
saulinio karo liepsna, tad Lietuvos likimas, deja, nebuvo unikalus.  

Kita vertus, jau po Antrojo pasaulinio karo Ašies karo nusikaltėlius teisė 
ir jų vykdytą politiką pasmerkė, kriminalizavo bent keletas tarptautinių tei-
smų – Tarptautinis karinis tribunolas Niurnberge, Tolimųjų Rytų tribunolas 
Tokijuje. Deja, tai buvo nugalėtojų teisingumas: mat jame kaltino, smerkė ir 
moralizavo ir kitų nusikaltėlių atstovai – SSRS atstovai. Jų sąžinę turėjo slėgti 
Katynės žudynės, milijonai uždaryti į vergiško darbo lagerius, masinės represi-
jos prieš okupuotų ir aneksuotų valstybių gyventojus. Deja, SSRS ir jos tarp-
tautinę tapatybę tęsianti dabartinė Rusijos Federacija savo indėlį kovoje su 
nacizmu tarsi laiko indulgencija nuo visų kitų nusikaltimų. Ir „vienpusio“ 
Niurnbergo teisingumo šleifas velkasi iki šiol – taip pat ir nagrinėjant Lietu-
vos okupacijos bylą.  

Būtent Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacijos klausimas sukelia 
didžiausias aistras. Įdomiausia, kad neretai SSRS ir Rusijos požiūriui atsto-
vaujantys asmenys daugiau ar mažiau linkę sutikti, kad tai buvo prievartinė 
inkorporacija, aneksija, bet nieku gyvu – ne okupacija. Okupacijai neigti pasi-
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telkiami patys įvairiausi argumentai – teisiniai, politiniai, ekonominiai. Kita 
įdomybė – tarptautiniuose dokumentuose, kur minima Lietuvos ir Baltijos 
valstybių laisvės byla, okupacijos terminas (būtent okupacijos) taip pat varto-
jamas atsargiai, Baltijos valstybių lemtis ne visada prisimenama ir karo teisės 
korifėjų, kai šie nagrinėja okupacijos fenomeną. Tad kyla pagrįstas klausimas: 
kodėl taip yra?  

Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti Lietuvos ir Baltijos valstybių okupaci-
jos neigimo fenomeną teisiniu požiūriu. Mes šiame straipsnyje į okupacijos 
reiškinį pažvelgsime plačiau: pateiksime okupacijos sąvokos analizę pagal tuo 
metu galiojusią tarptautinę teisę, išnagrinėsime, ar klasikinė okupacijos sąvo-
ka gali būti taikoma Lietuvos situacijai 1940 m., ir patikrinsime, kiek pagrįsti 
argumentai, kuriais mėginama neigti okupaciją tiek doktrininiu, tiek valsty-
biniu lygiu. Pabrėžtina, kad nors šiame straipsnyje stengsimės telktis į Lietu-
vos situaciją, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvą 1940 m. SSRS pasirinko kaip 
pirmąją auką (būtent Lietuvai pirmajai buvo įteiktas ultimatumas, tarsi tikri-
nant, ar valstybė ryšis priešintis), kita vertus, taip pat plačiai naudosimės ir 
šaltiniais, kurie kalba apie Baltijos valstybių okupaciją bendrai, taip pat kitas 
okupacijas, susijusias su Antruoju pasauliniu karu. O pradėti norėtume nuo 
nedidelės apžvalgos, kaip skirtinguose šaltiniuose įvardijama Baltijos valstybių 
lemtis Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir vėliau.  

 
 
Baltijos šalių okupacija tarptautinės teisės  
šaltinių terminijoje 
 
Kaip jau minėjome, įvairūs autoriai ir šaltiniai vartoja įvairius terminus, 

mėgindami apibūdinti tai, kas nutiko Baltijos valstybėms 1940 metais. Pvz., 
vienas iš nuosekliausiai šiuos klausimų tyrinėjęs lietuvių mokslininkas doc. dr. 
D. Žalimas teigia, kad prieš Lietuvą SSRS įvykdė agresiją, kuri pasireiškė ne-
teisėta okupacija ir neteisėta aneksija579. Kitaip tariant, jis okupaciją aiškina 
kaip vieną iš agresijos prieš Lietuvą etapų. Schema yra logiška: Sovietų Sąjun-
ga galėjo aneksuoti tik okupuotą valstybę, nes be okupacijos, t. y. karinio do-
minavimo, aneksija būtų neįmanoma. Tarptautinės teisės doktrinoje šiuos 
                                                
579 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptauti-

niai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: demokratinės politikos institutas, 2005, p. 59–
161. 
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klausimus bene plačiausiai yra išnagrinėjęs Estijos mokslininkas L. Mälksoo, 
tam skyręs fundamentalų darbą „Nelegali aneksija ir valstybės tęstinumas: Bal-
tijos valstybių inkorporacijos į SSRS pavyzdys“580, dar išsamiau pagrindžiantį šį 
požiūrį. Vis dėlto, analizuojant tarptautinius dokumentus, doktrinos šaltinius 
ir kitą medžiagą, ne visada rasime, kad SSRS kariuomenės įvedimas į Baltijos 
valstybes yra vadinamas okupacija, nors, matyt, galima teigti, kad okupaciją 
pabrėžiančių šaltinių gerokai daugiau.  

Nagrinėjant įvairius tarptautinius dokumentus apie Baltijos valstybes, 
okupacijos terminas matomas gana dažnai, bet paprastai – šalia kitų apibūdi-
nimų: pavyzdžiui, 1960 m. Europos Tarybos parlamentinė asamblėja priėmė 
rezoliuciją Nr. 189, pavadintą „Dėl Baltijos valstybių situacijos pažymint dvi-
dešimtąsias jų prievartinio inkorporavimo į Sovietų Sąjungą metines“, kurios 
tekste yra vartojamas terminas „okupacija“581, 1983 m. sausio 13 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje buvo pasmerkta Baltijos valstybių 
okupacija, pareikalauta pripažinti jų teisę į laisvą apsisprendimą ir vartojamas 
„okupacijos“ terminas (punkte D)582. Bet štai 1987 m. sausio 28 d. Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 872583 kalbama apie 
„Trijų Baltijos valstybių inkorporaciją į Sovietų Sąjungą“, bet niekur nevarto-
jamas „okupacijos“ terminas. 2005 m. Europos Parlamento gegužės 12 d. re-
zoliucijoje „Dėl  60-ųjų Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių Europoje 
1945 m. gegužės      8 d.“584 vartojama formuluotė „Sovietinis dominavimas ar 
okupacija arba kitokia komunistinė diktatūra“, 2005 m. ET Parlamentinės 

                                                
580 Mälksoo, L. Illegal Annexation and State Continuity: the Case of the Incorporation of the Bal-

tic States by the USSR. Leiden, Boston: Martinus Nijoff Publishers, 2003. 
581 RESOLUTION 189 (1960)[1] on the situation in the Baltic States on the twentieth anni-

versary of their forcible incorporation into the Soviet Union [interaktyvus]. Council of Eu-
rope, Parliamentary Assembly, 1960-09-28 [žiūrėta 2009-05-01]. <http://assembly. 
coe.int/ main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta60/eres189.htm>.  

582 RESOLUTION on the situation in Estonia, Latvia and Lithuania (Doc. 1-656/82) [inte-
raktyvus]. European Parliament, 1983-01-13 [žiūrėta 2009-05-01]. <http://ww.letton.ch/ 
lvx_eur2.htm>. 

583 RESOLUTION 872 (1987)1 on the situation of the Baltic peoples [interaktyvus]. Council 
of Europe, Parliamentary Assembly, 1987-01-28 [žiūrėta 2009-05-01]. <http://assembly. 
coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta87/eres872.htm>. 

584 European Parliament resolution on the sixtieth anniversary of the end of the Second World 
War in Europe on 8 May 1945 [interaktyvus]. European Parliament, 2005-05-12 [žiūrėta 
2009-05-01]. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ 
TA+P6-TA-2005-0180+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN>. 
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Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1455 yra vienos eilutės įrašas dėl Rusijos įsipa-
reigojimų „buvusioms okupuotoms Baltijos šalims“585. Tačiau, kaip pastebi  
L. Mälksoo, iki pat Baltijos valstybių nepriklausomybės atgavimo, pvz., Jung-
tinės Tautos niekada nepriėmė jokių rezoliucijų, smerkiančių Baltijos valsty-
bių okupaciją (ar aneksiją), priešingai nei dėl Izraelio okupuotų teritorijų ar 
Šiaurės Kipro okupacijos, dėl kurių rezoliucijos buvo priiminėjamos regulia-
riai586. Nors tokį Jungtinių Tautų Organizacijos „abejingumą“ galima būtų 
aiškinti SSRS ir jos satelitų didele įtaka organizacijoje, paprastesnis paaiški-
nimas turbūt būtų faktas, kad Baltijos valstybių problema atrodė gana menka 
Rytų ir Vakarų šaltojo karo kontekste, kai tarptautinės įtampos įkaitais buvo 
ištisi žemynai.  

Bene nuosekliausiai Baltijos valstybių okupacijos terminą vartojo Jung-
tinės Amerikos Valstijos, laikiusios stabilios Baltijos valstybių okupacijos ir 
aneksijos nepripažinimo politikos. Dar 1956 m. Kersteno komitetas, sudary-
tas JAV Bendruomenių rūmuose (Kongrese) kalbėjo apie „tęstinę karinę ir 
politinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją“. Kai buvo rengiamasi pasirašy-
ti Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (vėliau – ESBO) 
Helsinkio konferencijos susitarimus (Helsinkio aktą), kuriame buvo įtvirtin-
tas pokarinis Europos status quo, JAV prezidentas G. R. Fordas 1975 m. lie-
pos 25 d. Baltuosiuose rūmuose surengė priėmimą JAV gyvenančių Rytų Eu-
ropos etninių grupių (lietuvių, latvių, estų, lenkų, kt.) atstovams. Susitikimo 
metu jis supažindino su Helsinkyje numatomu pasirašyti ESBK Baigiamuoju 
aktu ir užtikrino, kad „Jungtinės Valstijos niekada nepripažino Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos sovietų inkorporavimo ir tai neketinama atlikti Helsinkyje“. 
1977 m. lapkričio 25 d. ESBK konferencijoje JAV senatorius R. Dolas parei-
škė: „JAV niekados nepripažinusios Baltijos valstybių Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą ir oficiali JAV nepripažinimo politika 
nebuvo paveikta ESBK rezultatais.“587 1983 m. prezidentas R. Reiganas Stim-
sono doktrinos 60-mečio proga pareiškė, kad tęsdama Baltijos valstybių oku-
paciją SSRS pažeidė tarptautinę teisę, 1998 m., jau atkūrus Baltijos valstybių 

                                                
585 Resolution 1455 (2005) Honouring of obligations and commitments by the Russian Fede-

ration [interaktyvus]. Parliamentary Assembly, Council of Europe, 2005-06-22 [žiūrėta 
2009-05-01]. <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ 
ERES 1455.htm>. 

586 Mälksoo, L., p. 170 
587 Anušauskas, A. (ed.) Lietuva 1940–1990. Okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gy-

ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 585. 



� 261

nepriklausomybę JAV Kongresas spalio 10 d. rezoliucijoje pareiškė, jog ši ne-
legali ir prievartinė okupacija niekada nebuvo pripažįstama JAV588. 2005 m. 
JAV Senatas (2005 m. gegužės 20 d.) ir Kongresas (2005 m. liepos 22 d.) re-
zoliucijomis, kuriose vartojami ir terminai „neteisėta okupacija ir aneksija“, 
pakvietė Rusiją aiškiai ir nedviprasmiškai pripažinti Baltijos valstybių okupa-
cijos faktą, o 2008 m. sveikindamas Latviją     90-ųjų Nepriklausomybės me-
tinių proga priėmė dar vieną rezoliuciją, kurioje pakartoja kvietimą Rusijai589. 

Tačiau, pvz., „okupacijos“ termino Baltijos valstybių kontekste, galime 
teigti, vengia Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT). Pvz., byloje Penart 
v. Estiją EŽTT taip aprašo 1940 m. situaciją Estijoje:  

„<...>Estija prarado nepriklausomybę dėl Nepuolimo sutarties tarp Vokie-
tijos ir Sovietų Sąjungos (taip pat žinomos kaip Molotovo–Ribbentropo paktas), 
sudarytos 1939 m. rugpjūčio 23 d., ir slaptų papildomų jos protokolų. Po ulti-
matumo įsteigti sovietines karines bazes Estijoje 1939 m., didelio masto Sovieti-
nės armijos įsiveržimas įvyko 1940 m. birželį. Teisėta valstybės vyriausybė buvo 
nuversta ir sovietinis režimas įtvirtintas prievarta.“590  

Analogiškas formulavimas randamas ir kitame EŽTT sprendime – Kolk 
ir Kislyiy vs. Estija591. Atmetus vieną faktinę – istorinę formulavimo klaidą 
(ultimatumas buvo įteiktas ne įsileisti sovietines karines bazes 1939 m., o įsi-
leisti „neribotus kontingentus“ 1940 m.), čia „didelio masto Sovietinės armi-
jos įsiveržimas“ kažkodėl nepavadinimas tiesiai „okupacija“. Tiesa, vėliau Pe-
nart sprendime yra paminima, jog „Estija liko okupuota SSRS iki Nepriklau-
somybės atkūrimo 1991 m.“592 Svarbioje byloje Ždanoka vs. Latvija, EŽTT 
taip apibūdino 1940 m. įvykius:  

„Po ultimatumo įleisti neribotus Sovietų kariuomenės kontingentus į Balti-
jos valstybes, 1940 m. birželio 16–17 dienos Sovietų armija įsiveržė į Latviją 
<...> vyriausybė buvo pašalinta iš valdžios, o nauja vyriausybė buvo sudaryta 
pagal Sovietų Sąjungos komunistų partijos nurodymus <...>. Nuo birželio 21 d. 

                                                
588 Mälksoo, L., p. 169. 
589 Congratulating the Republic of Latvia on the 90th anniversary of its declaration of indepen-

dence (S. Con. Res. 87) [interaktyvus]. U.S. Congress, 2008-06-09 [žiūrėta 2009-05-01]. 
<http://fdsys.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-110sconres87is/pdf/BILLS-110sconres87is.pdf>. 

590 Decision on admissibility delivered by a Chamber Penart v. Estonia (dec.), no. 14685/04, 
ECHR 1999-II, p. 8. 

591 Decision on admissibility delivered by a Chamber Kolk and Kislyiy v. Estonia (dec.), no. 
23052/04, ECHR 1999-II, p. 8. 

592 Supra note 13, p. 9 
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iki rugpjūčio 3 d. Sovietų Sąjunga pabaigė Latvijos aneksiją, kuri tapo SSRS da-
limi, pavadinta „Sovietų Socialistinė Latvijos Respublika.“593  

Vėlgi nematome termino „okupacija“, vartojamas „sovietų armijos įsi-
veržimas“ bei „Latvijos aneksija“. Ir tik prie šios bylos pridėtoje teisėjo Zu-
pančič atskirojoje nuomonėje vartojamas posakis „Rusų okupacija“594. Sovie-
tų Sąjunga neapibūdinama kaip okupantė ir byloje Kononov vs. Latvija, dar 
daugiau, šios bylos sprendime randame sakinį „1941 m. birželio 22 d. nacisti-
nė Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, kurios dalį sudarė Latvijos teritorija“ (2 
psl.)595, kitaip formuluojama byloje Slivenko vs. Latvija: „Data, kai Latvijoje 
pradėjo dominuoti sovietai“596. Šis formulavimas (kaip ir bendrai Kononov by-
los sprendimas, priimtas minimalia teisėjų balsų persvara (4/3), lydimas kelių 
atskirųjų nuomonių ir jau sulaukęs nemažai kritikos597) kelia susirūpinimą, 
kad kai kurie EŽTT teisėjai turi per mažai žinių apie faktinę situaciją 1940 m. 
Sovietų Sąjungos okupuotose ir aneksuotose teritorijose (šiuo požiūriu ypač 
įdomi prie Kononov bylos pridėta Nyderlandų teisėjo Myjerio nuomonė, 
pvz., šis teisėjas rašo apie Latvijos „inkorporavimą“, bet terminą „okupacija“ 
taiko tik nacistinės Vokietijos veiksmams598). Turint omenyje, kad Kononov 
byloje EŽTT nagrinėjo nemažai tarptautinės humanitarinės teisės aspektų 
(konkrečiai – civilio ir kombatanto statuso samprata Antrojo pasaulinio karo 
kontekste), tenka tik apgailestauti, kad teismas nenagrinėjo sovietinės okupa-
cijos klausimo.  

Deja, bet ir tarptautinės teisės doktrinos, nagrinėjančios karines okupaci-
jas, darbuose Baltijos valstybių atvejis pasitaiko retokai. Apie Baltijos valsty-
bes neminima 1949 m. Ženevos konvencijų dėl karo aukų apsaugos komenta-
ruose, aptariančiuose straipsnius, susijusius su okupacija, apie jas nekalba ir 
tokie tarptautinės humanitarinės teisės korifėjai kaip D. Fleckas ar L. C. 

                                                
593 Judgment on the merits delivered by the Grand Chamber Ždanoka vs. Latvia, [GC] no. 

58278/00, ECHR 1999-II, para. 13. 
594 Ibid., Dissenting opinion of Judge Zupančič.  
595 Judgment on the merits delivered by a Chamber Kononov v. Latvia, no. 36376/04, ECHR 

1999-II, para. 9. 
596 Judgment on the merits delivered by a Chamber Slivenko v. Latvia, no. 48321/99, ECHR 

1999-II, para. 51. 
597 Žr. Pinzauti, G. The European Court of Human Rights’ Incidental Application of Interna-

tional Criminal Law and Humanitarian Law: A Critical Discussion of Kononov v. Latvia. 
Journal of International Criminal Justiцe. 2008, 6:1043−1060. 

598 Supra note 17, p. 62. 
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Greenas. Viename iš naujausių šios srities veikalų – prof. Y. Dinsteino studi-
joje „Tarptautinė karinės okupacijos teisė“ Baltijos valstybių okupacija irgi 
neminima. Kita vertus, įdomu, kad šioje monografijoje pateikiamas Lenkijos 
pavyzdys (1939 m.), kai okupantėmis gali būti dvi valstybės599, nors SSRS 
Lenkijos dalį okupavo labai panašiai kaip ir Baltijos valstybes: invaziją pava-
dinusi „išvaduojamuoju žygiu“ įformino per vadinamąsias Vakarų Ukrainos ir 
Vakarų Baltarusijos Aukščiausiąsias Tarybas, kurios, žinoma, pritarė „susi-
jungti“ su Sovietų Sąjungos respublikomis: Ukrainos SSR ir Baltarusijos SSR, 
taip įgyvendindama šių teritorijų aneksiją. Vienas iš retų autorių, kuris, nagri-
nėdamas teisinius okupacijos klausimus, mini sovietines okupacijas ir konk-
rečiai – Baltijos valstybes, yra E. Benvenisti. Veikale „Tarptautinė okupacijos 
teisė“ jis nagrinėja šias okupacijas kaip pavyzdžius, kai buvo stengiamasi iš-
vengti okupacijos teisės taikymo ir „maskuoti“ okupaciją600. Vis dėlto, kaip 
pažymi Lauri Mälksoo, teiginiai, jog Baltijos valstybėse 1940–1991 m. buvo 
karinė okupacija, tarptautinėje teisinėje literatūroje vertinami atsargiai601. Ru-
sijoje šis „atsargumas“ yra pasiekęs griežčiausią formą ir tapęs Baltijos valsty-
bių okupacijos neigimu. 

 
 
Okupacijos neigimas: pagrindiniai teiginiai 
 
Baltijos valstybių 1940 m., dalies Lenkijos 1939 m. ir kitų SSRS užgrob-

tų teritorijų okupaciją neigia Rusijos autoriai, taip pat ir oficialios Rusijos ins-
titucijos. Priežastys to gali būti pačios įvairiausios, pradedant didžiavalstybi-
niu šovinizmu, baigiant grėsme, kad teks atlyginti okupacija padarytą žalą. 
Neigimui pasitelkiami įvairiausi argumentai: teisiniai, kvaziteisiniai, geopoli-
tiniai (pvz., SSRS tik taip galėjo užsitikrinti savo gynybinius interesus, gre-
siant karui su Vokietija), ekonominiai (pvz., okupacijos metu SSRS plėtojo 
Baltijos valstybių ūkį, ekonomiką, čia veikė „socializmo vitrina“) ir kiti. Ta-
čiau kadangi šis straipsnis nagrinėja teisines problemas, dėmesį skiriame teisi-
niams argumentams, kuriais norima paneigti okupaciją.  

                                                
599 Dinstein, Y. The International Law of Belligerent Occupation. Cambrigde University Press, 

2009, p. 48. 
600 Benvenisti, E. The International Law of Occupation. Princeton University Press, 2004, p. 

67–73. 
601 Mälksoo, L., p. 171. 
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Okupacijos neigimas ir menamo aneksijos teisėtumo paieškos prasidėjo 
netrukus Baltijos valstybėms atgavus nepriklausomybę. Jau 1992 m. Rusijos 
užsienio reikalų ministras A. Kozyrevas prašneko apie 1940 m. įvykių Baltijos 
valstybėse „nevienareikšmiškumą“, o jo pavaduotojas Latvijos laikraščiui 
„Diena“ pareiškė, jog „Rusija niekaip nesutinka su požiūriu, <...> kad Baltijos 
šalys buvo okupuotos“. Šie teiginiai ilgainiui tik stiprėjo, o 2000 m., Lietuvai 
pradėjus svarstyti Sovietinės okupacijos žalos atlyginimo įstatymą, Rusijos už-
sienio reikalų ministras laiške Rusijos Dūmai pareiškė: „SSRS ginkluotųjų pa-
jėgų įvedimas 1940 m. buvo atliktas su aukščiausios šalies (Lietuvos – aut. 
past.) sutikimu, pagal sutartį, kuri atitiko to laikotarpio tarptautinę teisę“602. 
Tarp Rusijos mokslininkų Baltijos šalių okupacijos neigimo bei menamu 
aneksijos teisėtumo pagrindimu daugiausia yra pagarsėjęs teisininkas – tarp-
tautininkas, Rusijos teisininkų tarptautininkų asociacijos viceprezidentas  
S. Černičenko. Jis ne viename straipsnyje yra išdėstęs savo argumentus603. Pa-
našu, kad jo darbai yra tapę ir Rusijos vyriausybės oficialių pozicijų formula-
vimo pagrindu. Trumpai apibendrindami teisinius okupacijos neigimo argu-
mentus, juos galime skirstyti į dvi grupes.  

Pirmoji teiginių grupė susijusi su pačios invazijos faktu, teigiant, kad ka-
rinių dalinių įvedimas į Baltijos valstybių teritoriją negali būti vertinamas 
kaip okupacija, nes, pirma, tarp Baltijos valstybių ir Sovietų Sąjungos nebuvo 
karo būklės, nei Sovietų Sąjunga, nei Baltijos valstybės nepaskelbė viena kitai 
karo, tarp valstybių ginkluotųjų pajėgų nebuvo susirėmimų, o pagal to meto 
tarptautinę teisę okupacija galima tik karo kontekste. Antrasis, glaudžiai susi-
jęs argumentas, teigia, kad Sovietų Sąjungos papildomų dalinių įvedimas buvo 
atliktas Baltijos valstybių vyriausybėms priėmus SSRS pateiktus ultimatumus, 
t. y. šie daliniai Baltijos valstybių teritorijose atsirado su Baltijos valstybių vy-
riausybių sutikimu, o jeigu gaunamas sutikimas, tuomet tai negali būti laiko-
ma okupacija.  

Antroji okupacijos neigimo teiginių grupė yra susijusi su įvestų ginkluo-
tųjų pajėgų elgesiu Baltijos valstybių teritorijoje bei vėlesnėmis tokio įvedimo 
pasekmėmis: anot Rusijos atstovų, valdžios funkcijas sovietinėje Lietuvoje 
vykdė nacionalinės institucijos ir net jeigu 1940 m. birželio 15 d. įvykius lai-
                                                
602 Mälksoo, L., p. 71. 
603 Žr. Черниченко, С. В. Об «оккупации» Прибалтики и нарушения прав русскоязыч-

ного населения. Международная жизнь. 2004, Август., taip pat Черниченко С. В. Кон-
тинуитет, идентичность и правопереемство государств. Российский ежегодник между-
народного права, 1996–1997. 1998: 9–41.  
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kysime okupacija, ji baigėsi 1940 m. rugpjūčio 3 d., kai SSRS Aukščiausioji 
Taryba priėmė sprendimą „priimti“ Lietuvą į SSRS sudėtį, t. y. prasidėjus 
aneksijai pasibaigė okupacija.  

Prieš nagrinėdami pateiktų teiginių pagrįstumą, pažymėsime, jog okupa-
cija – tarptautinės karo (humanitarinės) teisės reiškinys. Todėl norėdami 
nagrinėti šiuos teiginius, privalome išsiaiškinti, kokia yra okupacijos sampra-
ta, kokie keliami jai reikalavimai ir kaip jos supratimas kito Antrojo pasauli-
nio karo lemtų įvykių kontekste. Tam skirti du kiti šio darbo poskyriai. 

 
 
Karinės okupacijos (occupatio bellica) samprata ir sąlygos 
 
Klasikinė okupacijos samprata ir jos sąlygos tarptautiniu mastu buvo su-

formuluotos dar 1899–1907 m. Hagos taikos konferencijų metu604 priimtose 
konvencijose, konkrečiai – 1899 m. ir 1907 m. prie Hagos konvencijos dėl 
sausumos karo įstatymų papročių pridėtame sausumos karo įstatymų sąva-
de605 (toliau – Hagos sąvadas). Nepaisant to, kad šie dokumentai buvo priimti 
daugiau nei prieš šimtą metų, Ch. Greenwoodas teigia, jog 42–56 Hagos sąvado 
straipsniai, nustatantys svarbiausias okupacijos teisės nuostatas, iki šių dienų iš-
lieka principiniu tekstu dėl okupuotos teritorijos valdymo ir nuosavybės joje 
tvarkymo.606 Tarptautinis karinis Niurnbergo tribunolas patvirtino Hagos są-
vado paprotinį pobūdį dar 1946 m.607, o Tarptautinis Teisingumo Teismas 
patvirtino šių nuostatų paprotinį pobūdį konsultacinėje išvadoje dėl Sienos sta-
tybos okupuotoje Palestinos teritorijoje608 bei byloje DRC v. Uganda609. 
                                                
604 Plačiau apie Hagos konferencijų indėlį plėtojant tarptautinę karo teisę žr. Žilinskas, J. Ha-

gos taikos konferencijos ir jų įtaka tarptautinei sausumos karo teisei. Teisės problemos, 2009, 
1: 25–53. 

605 Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regula-
tions concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907 in 
Documents on the Laws of War, Ed. By A. Roberts and R. Guelff, Sec. Ed., ClarendonPress 
Oxford, 1995, p. 43–61 

606 Fleck D., (ed.) The Handbook of International Humanitarian Law. 2nd Ed. New York Ci-
ty: Oxford University Press, 2008, p. 28. 

607 Documents on the Laws of War. Ed. By A. Roberts and R. Guelff, Sec. Ed., ClarendonPress 
Oxford, 1995, p. 156. 

608 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Ad-
visory Opinion) of 9 July, 2004, ICJ Reports 2004, par. 78. http://www.icj-cij.org/ doc-
ket/files/131/1671.pdf [žiūrėta 2009-02-07]. 
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Skirtingai nuo kitų Hagos sąvado normų, kurias ne tik pildė, bet ir iš es-
mės pakeitė vėlesni teisės aktai (pvz., 1949 m. Ženevos konvencijos dėl karo 
aukų apsaugos610), kai kurie klausimai, susiję su okupacija, taip ir nebuvo iš 
naujo persvarstyti tarptautinės teisės sutartiniuose šaltiniuose, įskaitant ir pa-
čią karinės okupacijos sąvoką. Labai svarbu pabrėžti, kad Hagos sąvade buvo 
įtvirtinta būtent karinės okupacijos (lot. occupatio bellica) sąvoka ir režimas, t. 
y. okupacija, atsirandanti kaip karo pasekmė, nors tarptautinė teisė žino ir ki-
tas okupacijos formas (pvz., occupatio res nullus, kai užimama niekam forma-
liai nepriklausanti teritorija) bei occupatio pacifica („taiki okupacija“), apie 
kurią kalbėsime vėliau). 

Jau nuo Vienos kongreso (1814 m.) laikų buvo aiškiai laikomasi pozici-
jos, kad okupacija yra laikina būsena ir kad ji nereiškia teritorijos suverenumo 
pasikeitimo. Kaip poetiškai 1917 m. rašė L. Oppenheimas, „okupanto valdžio-
je nėra nė atomo suverenumo“611. Okupacijos normų pagrindu Hagos sąvade 
buvo paimta Briuselio deklaracija dėl sausumos karo įstatymų ir papročių, ku-
ri buvo parengta dar 1868 m.612 kaip tarptautinės konvencijos projektas, ta-
čiau taip ir nesulaukusi galutinio valstybių pripažinimo. Įdomu, kad 1899 m. 
Hagos konferencijos metu svarstant normas, susijusias su okupacija, Belgijos 
atstovas Beernaertas, suabejojo, ar iš viso reikia įtvirtinti kažkokią okupacijos 
teisę tarptautiniame dokumente, mat taip konferencija galėtų sankcionuoti 
užkariavimo teisę ir organizuoti nukariautos valstybės valdymą. Jis teigė: 
„Nors tai ir natūralu, kad užkariautojas primeta savo valią nugalėtajam<...>, 
aš negaliu suvokti tarptautinės sutarties, kuri jam suteiktų teisę tai daryti. Aš 
manau, kad ši idėja būtų neigiamai sutikta parlamentuose, kurie turės aprobuo-
ti mūsų darbą... Mes neturėtume legalizuoti [įsiveržėlio] teisės iš anksto, ir pri-
pažinti, kad galia sukuria teisę.“613 Vis dėlto, konferencijos metu suformulavus 
                                                                                                           
609 Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v Uganda) (Merits), 

ICJ Reports 2005, http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10455.pdf [žiūrėta 2009-02-
07]. 

610 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1949 metų Ženevos konvencijų dėl karo aukų apsaugos 
ir jų 1977 metų papildomų protokolų ratifikavimo. Valstybės žinios. 2000, Nr. 63-1904. 

611 Oppenheim, L. The Legal Relations between an Occupying Power and the Inhabitants, 33 
Law Quarterly Reviews, 363, 364 (1917), cituojama pagal Dinstein Y. War, aggression and 
self-defence. 4th ed. Cambridge University Press, 2005, p. 168. 

612 Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 
27 August 1874. 

613 Hull, W. I. The Two Hague Conferences and their Contributions to International Law. Bos-
ton, MA:. Ginn & Company, 1908, p. 244. 



� 267

vadinamąją Martenso išlygą614 ir sutikus, kad okupacijos reguliavimas gali ap-
imti tik okupacijos vykdymo taisykles, bet ne teisę į okupaciją, atitinkamos 
Sąvado nuostatos buvo priimtos. Kaip minėjome, jos įtvirtintos Hagos sąvado 
III skirsnyje, 42–56 straipsniuose ir apima tokius klausimus kaip okupacijos 
sąlygos, okupanto teisės ir pareigos okupuotos teritorijos gyventojų bei ten 
esančios nuosavybės ir infrastruktūros atžvilgiu. Būtent Sąvadas įtvirtino 
draudimą plėšti okupuotą teritoriją, versti okupuotos teritorijos gyventojus 
prisiekti ištikimybę okupantui (beje, ankstesniuose dokumentuose (pvz., JAV 
kariuomenei skirtame 1863 m. Lieberio kodekse615) tokia laikina okupanto 
teisė dar buvo numatyta tam tikrais atvejais kaip galima pareigūnų, kuriuos 
okupantas palieka postuose, atžvilgiu), konfiskuoti privačią nuosavybę, skirti 
kolektyvines bausmes neįrodžius kolektyvinės atsakomybės; taip pat šeimos 
santykių, individų (civilių) gyvybės, tikėjimo laisvės ir net okupuotos šalies 
įstatymų gerbimą. 

Klausimas, nuo kada situaciją galime vertinti kaip okupaciją, t. y. kada 
pradėtų veikti visos normos dėl okupanto pareigų ir teisių, yra labai svarbus ir 
sudaro okupacijos sampratos esmę. Ir Briuselio deklaracija, ir Oksfordo vado-
vas (Tarptautinės teisės instituto 1880 m. parengtas sausumos karo įstatymų 
pavyzdinis kodeksas616), ir Hagos sąvadas formulavo daugiau ar mažiau vie-
nodas okupacijos sampratos sąlygas: „teritorija laikoma okupuota tada, kai ji 
yra faktiškai valdoma (kontroliuojama) priešo armijos“ (Hagos sąvado 42 str.). 
Tačiau ką reiškia „faktiškai valdoma“ (angl. actually placed under the authori-
ty, pr. placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie)? Be to, antroji šio 
straipsnio dalis nurodo: „Okupuota laikoma tik ta teritorija, kurioje tokia val-
džia yra įtvirtinta ir pajėgi veikti.“  

Kaip jau minėjome, okupacija buvo suprantama kaip laikinas reiškinys, 
laikinas valstybės suverenumo sutrikdymas tam tikros teritorijos atžvilgiu tol, 
kol bus sudaryta taikos sutartis ir nuspręstas teritorijos likimas arba okupan-
tas bus nugalėtas. Tad Hagos sąvadas pirmiausia pabrėžia faktinį valdymą, t. 
y. užtenka paties kariuomenės valdymo fakto, nereikalaujama laukti aiškių 

                                                
614 Cassese, A. Half a Loaf or Simply Pie in the Sky? European Journal of International Law, 

2000 11(1):187–216. 
615 Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). 

24 April 1863 in D. Schindler, D. and Toman, J. The Laws of Armed Conflicts, Martinus 
Nihjoff Publisher, 1988, p. 3–23. < http: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/110? Open-
Document> [žiūrėta 2009-02-02]. 

616 The Laws of War on Land. Oxford, 9 September 1880. 
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teisinių sprendimų (pvz., oficialaus okupacinio režimo įvedimo, nors jis, kaip 
pabrėžia ir karo vadovai (žr. toliau) yra pageidautinas).617 Tačiau ne kiekvie-
nas karinis įsiveržimas į kitos valstybės teritoriją prilygsta karinei okupacijai, 
galima aibė situacijų, kai karinės pajėgos įsiveržusios, bet okupacijos dar nėra 
ir šis klausimas pirmiausia yra susijęs su kariuomenės (ar ginkluotųjų pajėgų) 
sugebėjimu vykdyti viešąją valdžią. Kaip rašo E. Benvenistis, Hagos sąvade 
preziumuojama, kad okupantas imsis teritorijos valdymo, įvesdamas tiesiogi-
nę administraciją, faktiškai tai reiškia ir pareigą įvesti okupacinį valdymą.618  
Y. Dinsteinas pažymi, jog okupuotos teritorijos valdžia turi būti karinė per 
definitionem. Jeigu okupacija užtrunka, gali būti pasitelkti civilinių reikalų 
ekspertai, civilinė administracija kaip pagalbinė karinei administracijai.619  

Taigi, norint nustatyti, ar yra karinė okupacija, kyla klausimas, ar gink-
luotosios pajėgos, kurios įsiveržė į priešininko teritoriją dėl savo buvimo geba 
faktinę užimtą teritoriją kontroliuoti tokiu lygiu, kad galėtų realiai prisiimti 
atsakomybę kaip okupuojanti jėga. Tai apima ir galią leisti direktyvas (nuro-
dymus) užimtos teritorijos gyventojų atžvilgiu, ir jas įgyvendinti.620 Nėra rei-
kalavimo, kad turėtų būti užimta visa teritorija621, užtenka tam tikros dalies 
okupavimo. 

Nors šiems kriterijams atskleisti naudosime ir gerokai vėlyvesnius šalti-
nius nei Sąvadas, bet iš esmės jie analizuoja klasikinius okupacijos kriterijus. 
Diskusijos dėl veiksmingos kontrolės sąvokos prasidėjo jau pačioje Hagos 
konferencijoje. Pagrindinės problemos čia būtent ir kilo dėl antrosios straips-
nio dalies, t. y. dėl formulavimo „tokia valdžia įtvirtinta ir pajėgi veikti“ (angl. 
„where such authority is established, and in a position to assert itself“).  

Vokietijos atstovas pulkininkas Schwarzhoffas teigė, kad šis formulavi-
mas yra per daug siauras ir kad tuomet okupuotos teritorijos nebūtų laikomos 
tais atvejais, kai valdžia jau įtvirtinta, bet bendravimas tarp okupuojančių pa-
jėgų bei kitų jo pajėgų yra trikdomas ir kur gali kilti laikinai sėkmingas pasi-
priešinimas. Tačiau konferencijoje dalyvaujantys teisininkai išaiškino, kad 
neužtenka vien tik pasakyti, jog teritorija „faktiškai valdoma“, tam reikia su-
teikti teisinį turinį, tad jeigu karinė valdžia nepajėgi realiai kontroliuoti teri-
                                                
617 Supra note 28, p. 63. 
618 Benvenisti, E., p. 4. 
619 Dinstein, Y., p. 56. 
620 Supra note 28, p. 274. 
621 Schmitt, M. N. The Law of Belligerent Occupation [interaktyvus] [žiūrėta 2009-02-02]. 

<http://www.crimesofwar.org/print/onnews/iraq5-print.html>. 
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torijos, nepajėgi veikti, tegul ir būtų ji įsteigta, tai nebus galima laikyti okupa-
cija. Įtikinti teisininkų argumentų, kariškiai daugiau neprieštaravo antrajai 
straipsnio daliai.622 Aiškinantis šiuos požymius galima panagrinėti, kaip tai 
suprantama valstybių nacionaliniuose karo vadovuose (angl. Military manual 
– tai dokumentas, kuris naudojamas ginkluotųjų pajėgų narius apmokant 
tarptautinės humanitarinės teisės). Pvz., Didžiosios Britanijos karo vadovas 
punkte 11.3 nurodo šiuos okupacijos kriterijus, kurie vertintini konkrečioje 
situacijoje: 1) dėl svetimų ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo nacionalinė valdžia 
nebegali įgyvendinti savo valdžios tam tikroje teritorijoje; 2) įsiveržusios pajė-
gos kartu yra pajėgios vykdyti kontrolę ir įgyvendinti savo valdžią <...>. Bet, 
pvz., oro erdvės užvaldymas neatitinka faktinės kontrolės, reikalingos okupa-
cijai, kriterijaus.623 JAV sausumos karo vadovas nurodo, kad „okupacija <...> 
tai įsiveržimas ir tvirtas priešo teritorijos užvaldymas, siekiant ją išlaikyti“, tuo 
atskiriant okupaciją nuo paprasto įsiveržimo ar kitų karo operacijų. Be to, 
„karinė okupacija yra fakto klausimas. Jis numato svetimų pajėgų įsiveržimą 
<...>, dėl kurio įsiveržėlis paverčia buvusią vyriausybę nepajėgia atlikti savo pa-
reigų ir sėkmingai vadovauja vietoj teisėtos buvusios vyriausybės“ bei „Apibrė-
žimas nurodo, jog karinė okupacija turi būti ir tikra, ir efektyvi, t. y. kad orga-
nizuotas pasipriešinimas nugalėtas, o nugalėtojas ėmėsi priemonių įtvirtinti savo 
valdžią.<...> Nesvarbu, ar okupanto valdžia yra įgyvendinama palikus nuola-
tines įgulas arba greito veikimo daliniais, nesvarbu, pajėgos mažos ar didelės, 
jeigu okupacija efektyvi.<...> Be to, vien tik vietinių pasipriešinimo grupių egzis-
tavimo faktas nedaro okupacijos neveiksminga.“624  

Taigi, apibendrindami įvairius šaltinius, galime teigti, kad klasikinės ka-
rinės okupacijos sąlygos yra šios:  

1) ginkluotųjų pajėgų faktinis buvimas priešo teritorijoje (nesvarbu, 
kiek ir kokios rūšies pajėgos yra, nesvarbu, ar okupacinis režimas ofi-
cialiai paskelbtas, ar ne, nesvarbu, ar būnama visoje teritorijoje, ar tik 
jos dalyje arba dalyse). Nors, matyt, reikėtų kalbėti pirmiausia apie 
sausumos teritoriją, vidaus vandenis, galbūt teritorinę jūrą, tačiau ne 
oro erdvę);  

                                                
622 Hull, W. I., p. 245–246. 
623 The Manual of the Law of Armed Conflict. UK Ministry of Defence, Oxford University 

Press, p. 275–276. 
624 The U.S. Army's Field Manual 27–10, The Law of Land Warfare [interaktyvus] [žiūrėta 

2009-02-02]. <http://faculty.ed.umuc.edu/~nstanton/Ch6.htm>. 



�270 

2) ginkluotųjų pajėgų gebėjimas veiksmingai kontroliuoti užimtą terito-
riją, t. y. realus viešosios valdžios funkcijų vykdymas ginkluotomis pa-
jėgomis (šios teritorijos ir jos subjektų atžvilgiu), įskaitant privalomų 
nurodymų davimą ir privertimą jiems paklusti bei atsakomybės prisi-
ėmimą už jų vykdymą, kurio nepajėgi iš principo ginčyti buvusi val-
džia. 

Deja, negalima teigti, kad Hagos sąvade įtvirtinta okupacijos sąvoka pa-
teikė atsakymus į visus klausimus ar kad ji buvo išsami bei aiški. Ji paliko gana 
plačią interpretavimo galimybę. Tačiau tai, kad ši sąvoka išsilaikė daugiau 
kaip šimtą metų, tapo paprotinės tarptautinės teisės dalimi ir nebuvo pakeis-
ta, leidžia teigti, jog ji buvo priimtina tarptautinės bendrijos nariams.  

 
 
Okupacijos sąvokos pokyčiai Antrojo pasaulinio karo lemtų  
įvykių kontekste 
 
Kaip matyti iš ankstesnio skyriaus, klasikinė karinės okupacijos sąvoka, 

atėjusi iš XX a. pradžios, iš tiesų komplikuoja situaciją, vertinant tokius atve-
jus kaip Austrijos anšliusas, Baltijos valstybių okupacija ir kiti įvairūs atvejai, 
kai okupantai specialiai ir nuosekliai darė viską, kad išvengtų formalios klasi-
kinės okupacijos požymių (užimtai teritorijai vadovauja ne kariniai, o civiliai 
elementai, formuojamos marionetinės vyriausybės). Galima teigti, kad būtent 
dėl to vienas iš žymiausių šiuolaikinės okupacijos teisės specialistų E. Benve-
nistis siūlo iš viso atsisakyti „karinės okupacijos“ termino, o vartoti tiesiog 
„okupacijos“ terminą, mat faktinė okupacija ne visada atsiranda kaip ginkluo-
to konflikto pasekmė.625 Kita vertus, termino vartojimo doktrinoje atsisaky-
mas dar nereikštų pokyčių teisės normose. O karinės okupacijos sampratos 
normos nebuvo pildytos ar keistos nuo pat 1907 m., vėlesni šaltiniai, kaip 
minėjome, reguliavo kitus aspektus – daugiausia elgesį su asmenimis, kurie 
tampa pavaldūs okupantui. 

Bet kartu kyla klausimas, ar aiškindami klasikinę okupacijos sąvoką vė-
lesnių įvykių kontekste, turime remtis vien tik siauru, iš esmės gramatiniu 
Hagos sąvado aiškinimu? Juk šis dokumentas buvo priimtas XX a. pradžioje, 
o kalbame apie XX a. vidurio įvykius. Nepaisant to, kad Niurnbergo tribuno-

                                                
625 Benvenisti, E., p. 3–4. 
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las pripažino Hagos konvencijų normas kaip paprotinę teisę, tarptautinė tei-
sė, susijusi su jėgos naudojimu, karu, ginkluotais konfliktais, neapsiribojo Ha-
gos konvencijomis, kuriose esanti Martenso išlyga labai aiškiai pabrėžė ir kitų, 
nesutartinių normų svarbą. Be to, net ir sutartinės normos nėra statiškos. 
Kaip nurodoma 1969 m. Vienos konvencijos dėl sutarčių teisės 31 straipsny-
je, kuris kodifikavo paprotines tarptautinės teisės normas, „Sutartis aiškina-
ma laikantis geros valios principų, atsižvelgiant į joje vartojamų sąvokų įprasti-
nę reikšmę sutarties kontekste ir atsižvelgiant į sutarties objektą bei jos tikslą.“ 
Kitos šio straipsnio dalys papildo, kad sutartis aiškinama, atsižvelgiant į       
„a) visus vėlesnius susitarimus, tos sutarties šalių sudarytus dėl jos aiškinimo ar 
jos nuostatų taikymo; b) visą vėlesnę tos sutarties taikymo praktiką, kuri išreiš-
kia tos sutarties šalių sutarimą dėl sutarties aiškinimo; c) visas šalių tarpusavio 
santykiams taikytinas atitinkamas tarptautinės teisės normas“.626 Tarptautinis 
Teisingumo Teismas Namibijos byloje taip pat pasakė: „Teismas privalo atsi-
žvelgti į pokyčius <...> ir jo interpretacija negali būti nepaveikta tolimesnio tei-
sės vystymosi<...> Be to, tarptautinis instrumentas turi būti aiškinamas ir tai-
komas pagal visą teisinę sistemą, galiojančią taikymo metu.“627 Taigi, nors Ha-
gos sąvadas ir buvo 1907 m. teisinės aplinkos rezultatas, jį turime vertinti jau 
per 1940 m. metų teisės prizmę, t. y. atsižvelgti, ar tarptautinės bendruome-
nės nariai savo veiksmais nepakeitė šių normų turinio vienu ar kitu būdu.  

Antrasis pasaulinis karas buvo lydimas okupacijų „serijos“. Kai kurios iš 
jų buvo aiškiai karinės, tiksliai pagal Hagos sąvado sampratą, pvz., Lenkijos 
(Vokietijos atveju), Prancūzijos, Graikijos okupacijos, kai agresoriaus veiks-
mai buvo sutikti didesniu ar mažesniu ginkluotu pasipriešinimu. Tačiau ypa-
tingą svarbą įgavo okupacijos, susijusios su Antruoju pasauliniu karu, kai kaip 
minėjome, okupantai, neigdami okupaciją kaip prievartinį veiksmą labai daž-
nai darė viską, kad sudarytų „išvadavimo“, „tautų apsisprendimo“, „savano-
riško prisijungimo“ ir panašias regimybes.  

Taigi pirmoji „kitokių“ Antrojo pasaulinio karo okupacijų ypatybė ta, 
kad okupantui būdavo nesipriešinama paprastai dėl to, nes aukos matydavo, 
jog priešintis beviltiška. Teritorija buvo okupuojama tarsi taikiai – be rimtų 
ginkluotų susirėmimų. Įdomu, jog tarptautinė teisė šalia „karinės okupacijos“ 

                                                
626 Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės. Valstybės žinios. 2002-02-06, Nr. 13-480. 
627 Legal Consequences for States of the Contitiued Presence of South Afrika in Namibia (South 

West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) (Adrisory Opinion), 
I.C.J. Reports 1971, p. 31. 
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reiškinio žino ir „taikią okupaciją“. Tai situacija, kai valstybė sutinka su oku-
pacija. Kaip rašoma Y. Dinsteino studijoje, būtent nesutikimo požymis kari-
nėje okupacijoje atskiria ją nuo „taikios“ (antonimas „karinei“) okupacijos. 
„Occupation pacifica priklauso nuo sutikimo“. Taiki tam tikros teritorijos oku-
pacija gali būti netgi dėl karo (pvz., kai JAV Antrojo pasaulinio karo metu 
okupavo Islandiją). Bet karinės okupacijos esmė, skirianti ją nuo taikios oku-
pacijos, yra tai, kad ji sukelta prievartos. Kai okupacija yra prievartinė, ji dau-
giau nebegali būti laikoma taikia628. Tačiau tarp „karinės“ ir „taikios“ okupa-
cijos galimos įvairios tarpinės situacijos, kurių Antrajame pasauliniame kare 
agresoriai ieškojo ir stengėsi juos išnaudoti. Šios netipinės okupacijos tarptau-
tinės teisės doktrinoje vadinamos „kvazikarinėmis okupacijomis“629 (lot. oc-
cupatio quasi bellica), „prievartinėmis taikiomis okupacijomis“630, kurios savo 
režimu iš principo gali būti prilygintos karinėms okupacijoms631, panašios 
nuomonės laikosi ir M. Bothe632.  

Kvazikarines okupacijas vykdė ir nacistinė Vokietija, ir SSRS. Deja, kaip 
minėjome, pokariniai teismų procesai palietė tik nacių politiką, bet dar 1946 
m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1946 m. rezoliucija Nr. 95(I) pat-
virtino Tarptautinio karinio Niurnbergo tribunolo nuosprendžio principus 
kaip universalius633, tai buvo pabrėžta ir minėtose Europos Žmogaus Teisių 
Teismo Penart v. Estija ir Kolk ir Kislyiy vs. Estija bylose634.  

Niurnbergo tribunolo nuosprendis detaliau nagrinėjo keletą netradici-
nių okupacijų: Austrijos, Čekoslovakijos, taip pat mums svarbų Danijos atve-
jį. Mes taip pat šiek tiek plačiau apsistosime prieš šių dviejų atvejų, pateikda-
mi ir faktines aplinkybes, kurių vėliau prireiks vertinant Baltijos valstybių 
okupacijas. 

Hitlerio administracija nuo 1937 m. ėmė vis atviriau kištis į Austrijos 
reikalus, o galiausiai pradėjo ultimatyviai diktuoti sąlygas. 1938 m. vasario 

                                                
628 Dinstein, Y., p. 35. 
629 Mälksoo, L., p. 174. 
630 Roberts, A. What is Military Occupation? British Yearbook of International Law, 1984, p. 

261, 274. 
631 Mälksoo, L., p. 175. 
632 Bothe, M. Occupatio Pacifica in Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam, 

New York, Oxford: North-Holland Publishing Company, 1982, vol. 4, p. 68.  
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634 Supra note 12, 13. 
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12 d. Vokietijos ir Austrijos konferencijoje Austrijos vadovui kancleriui Dr. 
Schuschniggui buvo grasinama neramumais, kol šis sutiko amnestuoti už įvai-
rius nusikaltimus nuteistus nacius ir paskirti nacių atstovą Seyss-Inquart vi-
daus reikalų ir saugumo ministru. Vis dėlto Schuschniggas 1938 m. kovo 9 d. 
nusprendė surengti plebiscitą dėl Austrijos nepriklausomybės, balsavimas tu-
rėjo įvykti 1938 m. kovo 13 d. Po dviejų dienų A. Hitleris nusiuntė ultima-
tumą Schuschniggui, kad plebiscitas turi būti atšauktas. 1938 m. kovo 11 d. 
Goeringas pateikė seriją reikalavimų Austrijos vyriausybei, grasindamas inva-
zija. Schuschniggui sutikus atšaukti plebiscitą, jam pateiktas reikalavimas atsi-
statydinti ir kad nacių atstovas Seyss-Inquartas būtų paskirtas kancleriu. Ga-
liausiai Schuschniggas atsistatydino, o prezidentas Miklasas, iš pradžių atsisa-
kęs, bet vis dėlto paskyrė Seyss-Inquartą kancleriu. Hitleris davė nurodymus 
Vokietijos kariuomenei kovo 12 d. peržengti sieną į Austriją. Vokietijos dali-
niai nesutiko pasipriešinimo. 1938 m. kovo 13 dieną Vokietijos Reichas pri-
ėmė įstatymą dėl susijungimo su Austrija. Seyss-Inquartas reikalavo, kad pre-
zidentas Miklasas pasirašytų šį įstatymą, bet jis nesutiko ir atsistatydino. Jo 
funkcijas perėmė Seyss-Inquartas ir pasirašė įstatymą Austrijos vardu, o vėliau 
jį patvirtino Reicho kabinetas635.  

Teisiškai kvalifikuodamas šią situaciją, Niurnbergo tribunolas, viena ver-
tus, pažymėjo, kad visi argumentai, jog abi tautos norėjo susijungti ir nebuvo 
pralietas kraujas, yra nesvarbūs, nes tikslas buvo pasiektas agresoriaus meto-
dais. Pagrindinis veiksnys čia buvo Vokietijos karinė jėga, kuri būtų panaudo-
ta, jeigu būtų sutiktas koks nors pasipriešinimas636. Nepaisant to, kad ši 
Niurnbergo nuosprendžio dalis yra pavadinta „Įsiveržimu į Austriją“, Vokie-
tijos veiksmams apibūdinti vartojamas ir okupacijos terminas. Pvz., kalbama 
apie „protestą prieš okupaciją“, o skyriuje „Čekoslovakijos užgrobimas“ taip 
pat rašoma – „po kovo 12 d. Austrijos okupacijos Vokietijos armija“637. Rei-
kia paminėti, kad Vokietija Austrijoje neįvedė okupacinio režimo, netaikė 
Hagos sąvado, o tuoj pat įvykdė Austrijos aneksiją (žinomą ir kaip „anšliu-
sas“). Dauguma Austrijos mokslininkų ir jurisprudencija pripažino teoriją, 
kad Austrijoje buvo kvazikarinė okupacija. Nors JAV karinis tribunolas 
Niurnberge (vadinamieji poniurnberginiai procesai) skirtingose bylose laikėsi 
                                                
635  The invasion of Austria [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]. <http://avalon.law.yale. 

edu/imt/judaus.asp> 
636 Ibid. 
637  Judgement: The Siezure of Czechoslovakia [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]. <http:// 

avalon.law.yale.edu/imt/judseize.asp>. 
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šiek tiek skirtingos pozicijos. Tačiau 1955 m. sudarant Austrijos valstybės su-
tartį Austrijos okupacijos teorija buvo priimta ir netgi pasiūlyta sąjunginin-
kų638.  

Čekoslovakijos okupacija ir aneksija tik iš dalies sekė Austrijos modelį. 
Bet ją irgi verta aptarti detaliau. Niurnbergo tribunolo sprendime rašoma, 
kad 1938 m. kovo 30 d. Hitleris jau pasirašė direktyvą, kuri deklaravo „nekei-
čiamą sprendimą sutriuškinti Čekoslovakiją kariniais veiksmais artimoje atei-
tyje“, tad pasirengimai prasidėjo gerokai anksčiau nei Miuncheno konferenci-
ja, kurios metu (1938 m. rugsėjo 29 d.) Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija ir 
Vokietija pareikalavo iš Čekoslovakijos perduoti Vokietijai Sudetų kraštą ir 
pasirašė vadinamąjį „Miuncheno paktą“639. Beje, Miuncheno pakto 4 punkte 
yra aiškiai parašyta, kad „okupacija stadijomis daugiausia vokiečių gyvenamų-
jų teritorijų prasidės spalio 1 d.“640 Tačiau po Miuncheno pakto Hitlerio ad-
ministracijos veiksmai nukrypo pasirengimui užimti Bohemiją ir Moraviją, 
kol galiausiai 1939 kovo 14 d. Čekoslovaijos prezidentui E. Háchai ir užsie-
nio reikalų mininstrui Chvalkovskiui buvo pateiktas pasiūlymas pasirašyti su-
sitarimą, kuriuo sutinkama su Čekoslovakijos inkorporavimu į Vokiečių Rei-
chą. Čekoslovakijos atstovams pasakyta, kad Vokietijos daliniai jau gavo nu-
rodymus žygiuoti ir bet koks pasipriešinimas bus nugalėtas fizine jėga, o Praha 
– sunaikinta iš oro. Tokiomis sąlygomis 4.30 val. ryte prezidentas E. Hácha ir 
jo užsienio reikalų ministras pasirašė susitarimą. Kovo 15 d. Vokietijos dali-
niai okupavo Bohemiją ir Moraviją, o kovo 16 d. buvo išleistas Reicho vyriau-
sybės dekretas, kad Bohemija ir Moravija inkorporuojama į Reichą kaip pro-
tektoratas641. Aprašant Čekoslovakijos užgrobimą „okupacijos“ terminas var-
tojamas ne kartą, nepaisant to, kad vėlgi okupacinio režimo nebuvo įvesta, 
teritorijos tuoj pat buvo aneksuotos.  

Trečioji okupacija, kuri taip pat skyrėsi nuo „klasikinės“, yra Danijos 
okupacija. Vokietija į Daniją įsiveržė 1940 m. balandžio 9 d. ir po dviejų va-
landų Danijos vyriausybė pasidavė. Iki pat 1943 m. Danijai buvo palikta tam 
tikra savivalda, „iliuzinė nepriklausomybė“. Kaip rašo Y. Dinsteinas, tai yra 
archetipinė karinė okupacija, kurios nelydėjo ginkluotas susirėmimas. Tai 
patvirtina, kad kaip karinė okupacija gali būti sukurta karo, taip ir karas gali 
                                                
638 Mälksoo, L., p. 180. 
639 Supra note 59. 
640  The Munich Pact September 29, 1938 [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]. <http:// ava-

lon.law.yale.edu/imt/munich1.asp>. 
641 Supra note 59 
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būti sukurtas karine okupacija642. Taip pat šis autorius mini, kad okupuotos 
teritorijos savivalda gali būti daug didesnė nei nominali. Kaip parodė Danijos 
pavyzdys per Antrąjį pasaulinį karą, okupuojanti valstybė gali netgi palikti eg-
zistuojančią vietos vyriausybę. Faktas, kad vienos ar kitos normalios vyriausy-
bės funkcijos paliktos tiems, kurie buvo įpratę valdyti valstybę, nėra nesuderi-
nama su karinės okupacijos režimu, jeigu okupuojanti valstybė išlaiko „di-
džiausią valdžią“643. Vėlgi Niurnbergo tribunolas veiksmus prieš Daniją (ir 
Norvegiją) taip pat ne kartą įvardija kaip okupaciją644.  

L. Mälksoo pastebi, kad jau Antrojo pasaulinio karo metu „prievartinės 
taikos meto okupacijos“ arba kvazikarinės okupacijos prilyginimas teisiniu 
požiūriu karinei okupacijai buvo tapęs tarptautinės teisės dalimi. Šį požiūrį 
galima paremti ir pasitelkiant teisinę literatūrą (W. Schatzel, 1920, F. 
Llewellyn Jones, 1924), o vertindami Antrojo pasaulinio karo neklasikines 
okupacijas (Danija, Čekoslovakija) įvairūs autoriai (A. Roberts, A. Ross) pasi-
sakė, kad Hagos sąvado režimas turi būti taikomas ir kitokioms okupacijoms, 
kol galiausiai ši tezė buvo patvirtinta 1949 m. Ženevos konvencijų dėl karo 
aukų apsaugos bendrame 2 straipsnyje645, jame konkrečiai įvedama „okupaci-
jų, kurioms nesipriešinama ginklu“ sąvoka. Režimo taikymas, be abejo, nebū-
tų įmanomas be pačios okupacijos sampratos pokyčių, nes režimas negali būti 
taikomas, kol nėra okupacijos. Svarbų momentą nurodo ir Didžiosios Brita-
nijos karo vadovas: „kai kuriais atvejais okupuojančios pajėgos veikdavo netie-
siogiai – per esamą ar naujai paskirtą vyriausybę <...> Šiais atvejais, nepaisant 
tam tikrų skirtumą nuo klasikinės karinės okupacijos formos, turėtų būti taiko-
mi karinės okupacijos įstatymai. Teisiniai įsipareigojimai, politinės nuostatos ir 
išorinės diplomatinio poveikio priemonės leidžia daryti tokią išvadą.646“ 

Taigi iš pateiktų pavyzdžių galime aiškiai pasakyti, kad Antrojo pasauli-
nio karo įvykiai ir jų teisinis vertinimas iš esmės papildė okupacijos sampratą, 
prie okupacijų priskirdami situacijas, kai tarp valstybių nėra karo būklės, kai 
sutikimai įvesti ginkluotąsias pajėgas išgaunami grasinant jėga. Šie atvejai taip 
pat nesureikšmina Hagos sąvado nurodymų, kad okupacija yra tik tuomet, 
kai okupuota teritorija efektyviai kontroliuojama kariuomenės kaip pagrindi-
                                                
642 Dinstein, Y., p. 32. 
643 Ibid., p. 58. 
644 Judgement: The Invasion of Denmark and Norway [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]. 

<http://avalon.law.yale.edu/imt/juddenma.asp>. 
645 Mälksoo, L., p. 175, 190. 
646 Supra note 45, p. 276, 11.3.1. 
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nės valdymo institucijos. L. Mälksoo studija teigia, kad Baltijos valstybių 
okupacija 1940 m. įvairių autorių terminais gali būti apibūdinama kaip kva-
zikarinė okupacija (A. Verdross), prievartinė taikos meto okupacija (angl. for-
cible peacetime occupation) (A. Roberts), intervencinė okupacija (lot. occupatio 
interveniens) (B. Meissner), aneksinė okupacija (Cybichowski). Labiau nei 
„karas“ sovietų veiksmai gali būti įvardijami kaip (neteisėta) „intervencija“647, 
tačiau tai nereiškia, kad kitoks įvardijimas keičia tokio tipo okupacijos teisi-
nes pasekmes.  

 
 
Okupacijos neigimo nepagrįstumas 
 
Aptarę teorinius klausimus, galime grįžti prie okupacijos neigimo šali-

ninkų tezių. Minėtasis S. Černičenko rašo:  
„Apie jokią Pabaltijo valstybių okupaciją, įvykdytą sovietinių dalinių, ne-

gali būti ir kalbos. Tarp SSRS ir Latvijos, Lietuvos ir Estijos 1940 m. nebuvo 
karo būklės. Tarp valstybių nevyko jokie kariniai veiksmai be karo būklės pa-
skelbimo. Sovietinė kariuomenė nepuolė šių valstybių ir neužėmė jų teritorijos be 
jų sutikimo. Tokiu atveju jų negalima vadinti priešiška kariuomene, o jų įvedi-
mo į Pabaltijo valstybių teritoriją negalima vertinti kaip okupacijos<...> Kalbos 
apie „okupaciją taikos metu“ (occupatio pacifica) neturi jokio pagrindo, nes tarp-
tautinėje teisėje tokio instituto nebuvo ir nėra.“648 Panašiai pasisako ir Rusijos 
užsienio reikalų ministerija649.  

S. Černičenko teiginys, kad tarptautinėje teisėje nėra tokio instituto kaip 
occupatio pacifica, stebina, ypač atsižvelgiant į tai, kad šį reiškinį aptaria so-
lidžios okupacijos teisės studijos ir kiti šaltiniai650. Kita vertus, Baltijos valsty-
bių atveju mes turėtume kalbėti ne tiek apie occupatio pacifica, o apie occupatio 
                                                
647 Mälksoo, L., p. 189. 
648 Черниченко, С. В. Об «оккупации» Прибалтики и нарушения прав русскоязычного 

населения. Международная жизнь. 2004, Август [interaktyvus] [žiūrėta 2009-05-01]. 
<http://www.ln.mid.ru/nspobeda.nsf/b33502cdd8144475c3256eda0037e5fc/a9693d876
3 f 70b92 c3256f00001e65f2?OpenDocument>. 

649  Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с высказы-
ваниями ряда европейских политиков относительно “оккупации” стран Балтии Со-
ветским Союзом и необходимости осуждения этого со стороны России, 913-04-05-
2005. 

650 Žr. Dinstein, Y., p. 35–6, 281, Bothe, M., p. 67–69. 
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quasi bellica (ar peacetime belligerent occupation). Kaip tik ką minėjome, oku-
pacijų, susijusių su Antruoju pasauliniu karu, vertinimas skiriasi nuo klasiki-
nės XX a. pradžios karinės okupacijos sąvokos, kuria, matyt, remiasi S. Černi-
čenko. Austrijos, Čekoslovakijos, Danijos pavyzdžiai ir jų kvalifikavimas tarp-
tautinėje teisinėje doktrinoje aiškiai parodė, kad „karo būklės“ reikalavimas 
nebeteko savo svarbos (tai atsispindi ir 1949 m. Ženevos konvencijų bendra-
jame 2 straipsnyje, kuris buvo suformuluotas kaip šių okupacijų išdava), be to, 
šie pokyčiai, kaip rašėme, matomi ir Niurnbergo tribunolo sprendime. S. 
Černičenko taip pat teigia, kad esminis skirtumas tarp Čekoslovakijos ir 
Austrijos bei Baltijos valstybių atvejų yra tas, jog naciai išgavo okupuojamų 
valstybių sutikimus jau davę įsakymą savo kariuomenei veikti, o SSRS galuti-
nio įsakymo taip ir nedavė.  

Mūsų manymu, šis laiko momento pabrėžimas nėra įtikinamas. Pirmiau-
sia istoriniuose šaltiniuose yra aibė faktų, kad SSRS ne tik buvo rimtai pasi-
ruošusi panaudoti ginkluotą jėgą prieš Baltijos valstybes ir faktiškai ją jau 
naudojo: prieš įsiverždama į Estiją SSRS kariuomenė okupavo Naissaro salą, 
leidžiančią kontroliuoti jūros kelią į Taliną, be to, vykdė Baltijos jūros pa-
krantės (taip pat ir Rygos įlankos) blokadą651, o Lietuvoje žvalgybinė grupė 
įsiveržė į pasienio postą ir užkapojo pasienietį Aleksandrą Barauską652. Galime 
pacituoti rusų istoriką M. I. Meltiuchovą, jis štai ką rašo apie pasirengimą ag-
resijai:  

Birželio 8 d. (1940 m. – aut. past.) Lydos mieste įvyko slaptas karinės va-
dovybės pasitarimas <...> kuriame apygardos vado pavaduotojas generolas 
leitenantаs F. I. Kuznecovas (jis taip pat komandavo ir 11 armijai) informavo 
susirinkusius, apie „galimus veiksmus prieš Lietuvą“. Ten pat birželio 11 d. nuo 
13 iki 16 valandos vyko naujas pasitarimas su išvakarėse pradėjusiu pajė-
goms<...> vadovauti generolu pulkininku D. G. Pavlovu, jis išdėstė kovinių 
veiksmų ir užduočių planą, kurie turėjo suduoti triuškinantį smūgį Lietuvos ka-
riuomenei, neleisti jai atsitraukti į Rytų Prūsiją ir per 3–4 dienas užimti Lietu-
vą. <...>Iš viso Pabaltijo kampanijai vykdyti buvo skirtos 3 armijos, 7 šaulių ir 
2 kavalerijos korpusai, 20 šaulių, 2 motošaulių, 4 kavalerijos divizijos, 9 tankų 
ir 1 oro desanto brigada. <...> Buvo nurodyta parengti ligoninių tinklą<...> iš-
dėstomos užnugario dalys ir įstaigos, kurių reikia, kad pilnaverčiai veiktų kari-
nės pajėgos <...> 1940 m. birželio 14 d. pradėta jūros ir oro Pabaltijo blokada. 

                                                
651 Mälksoo, L., p. 84. 
652 Supra note 9, p. 62. 
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Tą pačią dieną vadovaujantysis karo pajėgoms davė įsakymą dėl elgesio su karo 
belaisviais <...> NKVD organai rengė stovyklas 50–70 tūkst. belaisvių priim-
ti653.  

Taigi V. Molotovo žodžiai, pasakyti J. Urbšiui: „nepriklausomai nuo jū-
sų atsakymo, mūsų daliniai įžengs į Lietuvą rytoj“654 nebuvo vaizdingas posa-
kis, agresijai buvo visiškai pasiruošta ir ji pradėta vykdyti (jūros ir oro bloka-
da). Tad, jeigu sovietinių dalinių, anot S. Černičenko negalima vadinti „prieš-
iška kariuomene“, kaip paaiškinti frazes „suduoti triuškinantį smūgį“ bei rū-
pinamąsi būsimais „karo belaisviais“?  

Vertinant Lietuvos Respublikos vyriausybės duotą sutikimą, t. y. sutiki-
mą su ultimatumu, galima pabrėžti, kad Baltijos valstybių sutikimas buvo 
duotas ne tam, kad Lietuvos noras būtų sutikti, o dėl to, kad alternatyva būtų 
neribota karinė prievarta, be jokių realių galimybių apsiginti. Ultimatumas 
buvo įteiktas 1940 m. birželio 14 d. 23 val. 50 min., SSRS kariuomenė turėjo 
pradėti didžiulį puolimą birželio 15 d. 9 val. ryto655. S. Černičenko teiginiai, 
jog „tuometė tarptautinė teisė skyrėsi nuo tos, kuri atsirado po Jungtinių Tautų 
Chartijos priėmimo“656, matyt, refereruojant į tai, jog tuo metu tarptautinė 
teisė dar nedraudė grasinimo jėga, pirmiausia priklauso prie diskusinių teigi-
nių, antra, kaip nurodo D. Žalimas, sisteminis to meto jėgos ir grasinimo jėga 
teisės aiškinimas akivaizdžiai byloja S. Černičenko nenaudai ir galima tik pri-
tarti D. Žalimo nuomonei, jog paprotinėje tarptautinėje teisėje nepripažįsta-
mi teisėtais sutikimai, kurie išgaunami prieš vienos iš sutarties šalių valią, gra-
sinant jai ginkluota prievarta.657 Taigi SSRS kariuomenė netampa mažiau 
„priešiška“ tik dėl to, kad jai nesipriešinama.  

Pagaliau jeigu panagrinėsime SSRS įteikto ultimatumo turinį658, kuriam 
buvo duotas „sutikimas“, pamatysime, kad SSRS veiksmai gerokai peržengė 
ultimatumo ribas (juk ultimatume nieko nekalbėta apie valstybės kontrolės 
perėmimą). Beje, nauji istoriniai tyrimai rodo, kad buvo dar viena birželio 11 
d., platesnė ultimatumo versija, ir jį sudarė 11 punktų. Ten buvo sąlygos, kad 

                                                
653 Мелтюхов, М. И. Упущенный шанс Сталина, Москва 2000, с. 197–198.  
654 Vadapalas, V., Žalys, V. Secret Protocols to the Soviet-German Treaties of 1939 and the 

Problem of Prescription in International Law. Proceedings of the Estonian Academy of Scien-
ces. Social Sciences. 1990, 39/2:128. 

655 Supra note 9, p. 58–59. 
656 Supra note 70 
657 Žalimas, D., p. 85–99. 
658 Ultimatumo tekstą žr. supra note 10, p. 60. 
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Lietuvos pusė įtrauktų sovietinius pasiuntinius į ministrų kabinetą, jėgos 
struktūras ir kt., kad Lietuvos pusė turi su Maskva derinti visas savo politines 
ir karines akcijas, ir t. t.659 Taip pat ultimatume buvo nurodyta, jog Lietuvos 
Respublikos vyriausybei duodama laiko iki 1940 m. birželio 15 d. 10 valandos 
ryto (9 val. ryto Lietuvos laiku). Kaip minėjome, būtent tą valandą buvo nu-
matytas Raudonosios armijos puolimo laikas. Apie tai byloja ir faktas, jog Lie-
tuvos vyriausybei davus sutikimą, SSRS karinėse pajėgose buvo atšaukta di-
rektyva PUR Nr. 5258ss660, kuri numatė Raudonosios armijos politinių va-
dovų (politrukų) veiksmus per Lietuvos užpuolimą. Tad S. Černičenko teigi-
nys, jog Baltijos valstybių atvejis skiriasi nuo Čekoslovakijos, yra labai abejo-
tinas. Galop, kai 1939 m. Vokietija įsiveržė į Klaipėdos kraštą ir jį okupavo, 
tai taip pat buvo padaryta su formaliu Lietuvos Respublikos sutikimu nacių 
daliniams dar neįsiveržus į Lietuvą, bet Vokietijos užsienio reikalų ministrui 
Ribbentropui pasakius, kad „Arba Klaipėdos kraštas bus geruoju, susitarimo 
keliu, prijungtas prie Vokietijos ir tada Vokietija atsižvelgsianti didžiadvasiškai 
į Lietuvos interesus, arba kariuomenė turės žygiuoti ir tada nežinia, kur ji be-
sustotų, nes kariuomenei žygiuojant visokios sienos nustoja reikšmės“661, bei na-
ciams dar 1938 m. parengus detalius karinių operacijų planus. Tačiau tai net-
rukdė tam pačiam Niurnbergo tribunolui ir tarptautinei spaudai vadinti šio 
„atsiėmimo“ okupacija662.  

Kitas pateikiamas okupacijos neigimo argumentas – „Latvijoje, Lietuvoje 
ir Estijoje per visą jų buvimo SSRS sudėtyje istoriją, išskyrus tą laikotarpį, kai ši 
SSRS teritorijos dalis buvo okupuota Vokietijos, veikė nacionalinės valdžios ins-
titucijos663“. Kitaip tariant, tokiu teiginiu neigiamas karinis okupacijos pobū-
dis, karinės valdžios efektyvumas, kuris, kaip minėjome ankstesniame skyriu-
je, yra vienas iš esminių okupacijos požymių. Iš tiesų, kaip žinoma, SSRS kari-
                                                
659 Сталинский проект для Прибалтики. Лекция Елены Зубковой [interaktyvus] [žiūrėta 

2009-05-01]. < http://www.polit.ru/lectures/2009/01/13/pribalt.html>. 
660 Мелтюхов, М. И., p. 205. 
661 Vareikis, V. Klaipėdos krašto praradimas: tarp iliuzijų ir „realpolitik“ [interaktyvus]. Kultū-

ros barai. 2009, Nr. 10 [žiūrėta 2009-05-01]. <http://www.lrytas.lt/12390780401 
237360640-p9-klaip%C4%97dos-kra%C5%A1to-praradimas-tarp-iliuzij%C5%B3-ir-
realpolitik.htm>. 

662 REICH TROOPS MOVE INTO MEMEL ZONE; Occupation of Territory Is Begun Af-
ter Motorized Units Mass for a Swift Entry [interaktyvus]. The New York Times, 1939-03-
23 [žiūrėta 2009-05-01]. <http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0717FB 
345B 177A93C1AB1788D85F4D8385F9>. 

663 Supra note 71. 
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nio valdymo ar okupacinio režimo Lietuvoje neįvedė. Vis dėlto kuo patys 
SSRS laikė užgrobtas Baltijos valstybes ir kiek buvo vertinamos „nacionalinės 
valdžios institucijos“, gerai parodo liaudies komisaro gynybai Timošenko dar 
1940 m. birželio 17 d., t. y. tebevykstant dalinių įvedimui, Stalinui ir Moloto-
vui adresuotas raštas – ataskaita Nr. 390ss. Joje tarp kitų „pasiūlymų“ randa-
me ir šiuos:  

„3. Kaip galima greičiau spręsti klausimą dėl užimtų respublikų „vyriausy-
bių“. 4. Pradėti užimtų respublikų armijų nuginklavimą ir išformavimą. Nu-
ginkluoti gyventojus, policiją ir esamas sukarintas organizacijas. 5. Objektų ap-
saugą, patrulinę ir įgulų tarnybą vykdyti mūsų ginkluotosioms pajėgoms <...> 8. 
Apygardos teritorijoje pradėti jos parengimą kaip karo veiksmų teatrą (įtvirti-
nimų statymą, geležinkelio pertvarką, kelių ir autokelių statymą, sandėlių, at-
sargų kaupimą ir kt.“664  

Šiais nurodymais iš esmės buvo vadovaujamasi. Sovietiniai daliniai ne tik 
buvo įvesti, bet jie perėmė ir valstybinės svarbos objektų kontrolę, įskaitant 
„armijos nuginklavimą“. Taigi čia matome aiškų okupacijos efektyvumo kri-
terijaus tenkinimą: legitimi vyriausybė savarankiškai valdyti nebegali, valsty-
bėms nebeleidžiama kontroliuoti savo sienų, be to, kaip minėjome, buvo pra-
dėta jūrų ir oro erdvės blokada, o Lietuvos kariuomenės ardymas prasideda 
jau 1940 m. birželio 19 d.665 Tad galime pritarti D. Žalimo nuomonei, kad 
nuo 1940 m. birželio 14 d. SSRS ginkluotosios pajėgos ne tik įsiveržia, bet 
pradeda efektyviai kontroliuoti Lietuvos teritoriją. Kaip jau minėjome, efek-
tyvumas suprantamas taip, kad ginkluotosios pajėgos turi lemiančią galią – 
įskaitant privalomų nurodymų davimą ir privertimą jiems paklusti bei atsa-
komybės prisiėmimą už jų vykdymą, kurio nepajėgi iš principo ginčyti buvusi 
valdžia. Po SSRS kariuomenės įvedimo buvusi valdžia jau nebekontroliavo 
net svarbiausių valstybės institucijų. Dar liepos 15 d. buvo apribotos krašto 
apsaugos ministro galios, prie Lietuvos kariuomenės vairo pastatyti du iš Ru-
sijos atsiųsti lietuvių kilmės kariškiai, pradėtas kariuomenės „politinis“ valy-
mas666 ir kt. Iš tiesų tiesioginio karinio (okupacinio) valdymo nebuvo įvesta, 
viskas daroma SSRS atstovų prižiūrimos „liaudies vyriausybės“ rankomis, ta-
čiau vėlgi kyla klausimas – ar Hagos sąvado normos reikalauja tik ir vien tik 
tiesioginio karinio valdymo? Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad Hagos sąvade 

                                                
664 Мелтюхов, М. И., c. 206. 
665 Supra note 9, p. 74. 
666 Supra note 9, p. 75. 
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nebuvo atskleistas detalus kontrolės efektyvumo turinys, jį formavo valstybių 
praktika. O valstybių praktika aiškiai rodo, kad efektyvumo turiniui užteko 
neabejotinos karinės okupanto galios kaip pirminio požymio. Tiesioginis ka-
rinis valdymas nebuvo įvestas Austrijoje, Sudetuose, Danijoje, Klaipėdoje, 
bet, kaip minėjome, šios teritorijos tarptautinės bendruomenės buvo laiko-
mos okupuotomis.667 Taigi teigtume, kad svarbiausias kriterijus vertinant 
okupacijos efektyvumą šiuo atveju turėtų būti kariuomenės galia de facto. Pa-
galiau, kaip pažymi M. Bothe, tarptautinę teisę būtent domina okupanto de 
facto, o ne de jure valdžia668.  

Kartais teigiama, kad net jeigu 1940 m. birželio 15 d. įvykius laikysime 
okupacija, ji baigėsi 1940 m. rugpjūčio 3 d., kai SSRS Aukščiausioji Taryba 
priėmė sprendimą „priimti“ Lietuvą į SSRS sudėtį, t. y. prasidėjus aneksijai 
pasibaigė okupacija669.  

Iš tiesų okupacija, kaip minėjome, yra suprantama kaip laikinas valstybės 
teritorijos užėmimas, kurio svarbiausias bruožas – suverenumo neperėjimas 
okupantui. Aneksijos pagrindu buvęs okupantas įgyja teritorijos suverenumą. 
Tačiau čia svarbu patikslinti, kad tokia aneksija turi būti teisėta. Kaip jau ne 
kartą įrodyta ir pagrįsta (L. Mälksoo, D. Žalimas), Baltijos valstybių aneksija 
1940 m. buvo neteisėta tarptautinės teisės požiūriu ir tarptautinė bendruo-
menė iš principo šios aneksijos nepripažino670. Taigi Baltijos valstybės ir to-
liau laikytinos SSRS okupuotos iki pat Nepriklausomybės atkūrimo. Na, o 
jeigu, vertindami laikotarpį po 1940 m., vėlgi grįžtume prie realiojo SSRS 
ginkluotųjų pajėgų vaidmens, tai okupacijos faktas nekelia abejonių: viena 
vertus, SSRS ginkluotosios pajėgos buvo Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
teritorijoje, antra, jos realiai ją kontroliavo: saugojo sienas, strateginius objek-
tus, vykdė karines akcijas (pvz., karas su antisovietiniu ginkluotu pasiprieši-
nimu – Lietuvos partizanais) ir kt.  

                                                
667 Beje, būtent šis klausimas dėl realios kariuomenės galios iškyla net dabar, kai svarstoma, ar 

Izraelis vis dar okupavęs Gazos ruožą, kai jame nebėra Izraelio kariuomenės. Daugumos au-
torių nuomone, tai, kad Izraelis išlaiko didžiausią karinę galią toje teritorijoje, net joje ne-
būdamas (tai parodė ir 2008 m. karinė operacija „Lydytas švinas“), reiškia, kad okupacija 
nesibaigė (žr. Dinstein, Y., p. 277.) 

668 Bothe, M. Occupatio Belligerent in Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam, 
New York, Oxford: North-Holland Publishing Company, 1982, vol. 4, p. 65. 

669 Supra note 81. 
670 Žalimas, D., p. 150–155, Mälksoo, L., p. 193. 



�282 

Apibendrinant galima daryti išvadas, kad karinės okupacijos (occupatio 
bellica) samprata, jos režimas ir kiti susiję klausimai tarptautinėje sutartinėje 
teisėje buvo įtvirtinti XIX a. pab.–XX a. pradž., prie 1907 m. Hagos konven-
cijos dėl sausumos karo įstatymų ir papročių pridėto Sausumos karo įstatymų 
ir papročių sąvade (Hagos sąvade). Šis šaltinis pabrėžė du svarbiausius karinės 
okupacijos kriterijus: 1) teritorijos užėmimą kariuomene; 2) kariuomenės su-
gebėjimą veiksmingai valdyti šią teritoriją. Karinė okupacija buvo suprantama 
kaip vienas iš karo rezultatų, laikinas priešo užimtos teritorijos valdymas. Bal-
tijos valstybių ir kai kurios kitos okupacijos, susijusios su Antruoju pasauliniu 
karu, iš dalies neatitiko šių kriterijų: okupantai sąmoningai elgėsi taip, kad iš-
vengtų okupacijos teisės taikymo, grasindami jėga sudarydavo okupuojamų 
valstybių sutikimų regimybes, ir įvairiais kitais būdais. Tačiau vertindama 
1939–1940 m. įvykius Europoje ir Baltijos valstybėse tarptautinė teisinė 
praktika, jurisprudencija ir doktrina išplėtė okupacijos sampratą, suformula-
vo vadinamųjų kvazikarinių okupacijų (lot. occupatio quasi bellica) sampratą, 
kuri ir apėmė atvejus, kai okupacijai nesipriešinama, kai tarp valstybių neskel-
biama oficiali karo būklė ir kai okupantas valdo ne per ginkluotąsias pajėgas, o 
per įvairius kitus mechanizmus veiksmingai įgyvendindamas užgrobtos teri-
torijos kontrolę. Apie tai byloja Austrijos, Čekoslovakijos, Danijos, Klaipėdos 
krašto okupacijų pavyzdžiai bei vėlesnė praktika, jau ir sutartinėse normose 
(pvz., 1949 m. Ženevos konvencijose dėl karo aukų apsaugos) galutinai įtvir-
tinusi tokių okupacijų sampratą. Daugumos doktrinos atstovų nuomone, 
kvazikarinių okupacijų atveju taikoma teisė yra tapati karinės okupacijos tei-
sei, tad tai savaime reiškia, kad buvo išplėsta ir okupacijos sąvoka. Todėl Rusi-
jos doktrinos atstovų ir oficialios pozicijos dėl Baltijos valstybių ir Lietuvos 
okupacijos neigimo 1940 m. nėra pagrįstos, nes jos paremtos daugiausia tik 
gramatiniu Hagos sąvado ir kitų tarptautinės teisės normų aiškinimu. Neigi-
mo argumentuose nepagrįstai sureikšminamas karo būklės kriterijus ir susiau-
rinamas efektyvios kontrolės interpretavimas, juose neatsižvelgiama į sistemi-
nį šių normų pobūdį, jų kaitą tarptautinėje teisėje, neįvertinama arba tiesiog 
ignoruojama tai patvirtinanti praktika ir doktrina. Tad nors Baltijos valsty-
bių, taip pat ir Lietuvos okupacija nebuvo klasikinė karinė okupacija, tačiau 
tai nepanaikina nei šios okupacijos neteisėtumo fakto, nei neįteisina jos padari-
nių – neteisėtos Baltijos valstybių ir Lietuvos aneksijos 1940 m.  
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INDIVIDAS,  TAUTA,  VALSTYBĖ 
 
 
 
Bronislovas Kuzmickas 
 
 
 
Tai, kad individas, tauta ir valstybė yra susiję daugybe tarpusavio priklau-

somybių, manau, nereikia aiškinti. Iš karto tenka pastebėti, jog šių subjektų 
tarpusavio sąsajos nėra tiesioginės, bet lemiamos kultūrinių, politinių, eko-
nominių ir dar kitokių veiksnių, suteikiančių toms priklausomybėms savo 
žymę. Kaip nekeliantį abejonių dalyką reikia priimti ir tai, kad šie subjektai 
turi istorinį matmenį, taigi nėra stabilūs, bet be paliovos keičiasi, kai ką pra-
randa ir įgyja naujo, patiria pakilimus ir nuosmukius, tačiau išlieka vis tie pa-
tys, nors kartais ir neišlieka.  

Savaime suprantama, jog turima galvoje ne kas kita, o lietuvis kaip indi-
vidas, lietuviai kaip tauta, Lietuva kaip nepriklausoma valstybė. Istorinis mat-
muo – tai beveik dvidešimt Nepriklausomybės metų, apie juos bus kalbama, 
kai ką prisimenant iš artimesnės praeities, o ta praeitis – tai sovietinės okupa-
cijos penkiasdešimtmetis. Pamiršus šį laikotarpį ir to meto žmonių patirtį, ga-
li būti sunkiai suprantami kai kurie mūsų dabartinės visuomenės reiškiniai. 
Straipsnio objektas – aptariamo laikotarpio būsenų ir pokyčių apžvalga ne tik 
aprašomuoju, bet ir vertinamuoju požiūriu, o vertinimams, kaip žinoma, rei-
kalingi atskaitos taškai bei kriterijai, jų bus ieškoma prieškario Lietuvos Res-
publikos tikrovėje. 

 
 
Apie situaciją 
 
Straipsnio pavadinime minimos sąvokos yra daugiaprasmės, todėl apie 

kiekvieną reikia tarti po keletą žodžių atskirai. Individai išnyra prieš mus įvai-
riausiais pavidalais. Tie, su kuriais bene dažniausiai susitinkame, gali būti 
įvardijami kaip „žmonės sau“, kuriems rūpi vien jų pačių reikalai. Rečiau su-



�284 

tinkame žmonių, suvokiančių save kaip bendruomenės, tautos narius, kaip pi-
liečius, kuriems rūpi, kuriuos džiugina ar liūdina visos visuomenės būklė, 
bendrieji valstybės reikalai. Dar retesni individai, kurie savo asmeninės gero-
vės poreikius derina su ištikimybe bendrosioms vertybėms, o kritiniais tautai 
momentais ryžtasi pirmumą teikti pastarosioms.  

Savaime suprantama, jog šie apibūdinimai yra sąlyginiai, jie nėra vienas 
kitam priešprieša, nors būna ir taip, tipologija galima ir įvairiais kitais požiū-
riais. Čia svarbu pabrėžti, jog žmonių tarpusavio bendravimo pobūdis, šeimos 
būklė, santykiai tarp tėvų ir vaikų, pilietiškumas ir daug kitų svarbių dalykų 
labai priklauso nuo to, koks individo tipas tautoje vyrauja.  

Sovietinis okupacinis režimas primetė mūsų tautai tokias gyvenimo sąly-
gas, kurios individą žlugdė: buvo sunaikintas bet koks individualus verslas, 
suvaržytos raiškos viešojoje erdvėje galimybės, laisva politinė veikla tapo iš vi-
so neįmanoma, sukurta visuotinio įtarinėjimo, sekimo, skundimo aplinka. 
Tai formavo uždarą, apie asmeninį saugumą ir išlikimą tegalvojantį individą, 
negalintį, o ilgainiui jau nebemokantį ir nenorintį rodyti iniciatyvos, savaran-
kiškai reikštis viešajame gyvenime. Žmonės buvo socialiai sulyginti, padaryti 
ekonomiškai priklausomi nuo valdžios, o tai taip pat reiškė ir politinį, iš dalies 
ir dvasinį pavergimą. To laikotarpio patirtis paliko gilius pėdsakus mūsų tau-
tiečių sąmonėje, kurių neigiami padariniai jaučiami iki šiol. 

Tauta tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis gali būti verčiama, o kar-
tais gali ir virsti tik „tautybe“, „etnosu“, tai yra tik išoriniais požymiais išsiski-
riančia individų mase, nesuvokiančia ir neapmąstančia savo tapatumo, neži-
nančia savo praeities, negalvojančia apie savo vietą ir vaidmenį istorijoje. 
Okupacijos metais toks likimas ir buvo rengiamas mūsų tautai, siekiant ją pa-
versti tik „darbo liaudimi“ ir „įrašyti“ į imperinės valstybės istoriją. 

Atgimimo banga, atvedusi į Nepriklausomybės atkūrimą, įrodė, kad lie-
tuvių tauta, atėjus tinkamam laikui, gebėjo susitelkti lemtingiems veiksmams, 
pasireikšti kaip valingas istorinis subjektas, politinės ir kultūrinės veiklos bū-
dais įprasminantis savo tautinį tapatumą, savo vietą žmonijos visumoje.  

Lietuva kaip valstybė buvo okupuota ir aneksuota, išbraukta iš suverenių 
valstybių žemėlapio, valdoma iš Maskvos ir administruojama iš ten skiriamų 
statytinių. Buvo naikinami medžiaginiai ir dvasiniai Lietuvos valstybingumo 
atributai, neigiama pati nepriklausomybės idėja, lietuviai paversti valstybės 
okupantės piliečiais. Pirmosios ir antrosios sovietinės okupacijos metais buvo 
planingai naikinami sąmoningiausi ir veikliausi nepriklausomybės savimonės 
reiškėjai. Istorikas Arvydas Anušauskas, apibendrindamas gausius faktinius 
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duomenis, daro išvadą: „(...) sovietinis komunistinis Lietuvos gyventojų nai-
kinimas pirmiausia buvo nukreiptas prieš lietuvių tautą kaip vienintelę vals-
tybingumo idėjos puoselėtoją.“ 671 

Nepriklausomybės atkūrimas buvo esminis posūkis individo ir valstybės 
santykio požiūriu – lietuvis, Lietuvos gyventojas nustojo buvęs valstybės oku-
pantės pavaldinys ir vėl tapo savo valstybės piliečiu. Kaip ir 1918 metais, atsi-
kūrė visavertis lietuviškasis tautiškumas, vienijantis etninį kultūrinį (tautinį) 
ir valstybinį pradus. Piliečiais galėjo tapti ir tie, kurie to netroško, buvo abe-
jingi Nepriklausomybei ar net jos priešai, besiilgintys žlugusio režimo.  

Piliečių laukė nelengvi ir, svarbiausia, neįprasti „iššūkiai“ – pratintis gy-
venti laisvėje, jaustis savo valstybės piliečiais, mokytis politinio gyvenimo, at-
pažinti ir šalinti iš savo mąstysenos nelaisvės metų stereotipus ir įpročius. Ne 
kiekvienam tai pavyko, ne visi sugebėjo rasti savo vietą naujojoje tikrovėje. 
Tai tenka priimti kaip esamybę ir suprasti, atsižvelgiant į pokyčių ir aplinky-
bių sudėtingumą. 

Komunistinės sistemos žlugimas, prasidėjęs Sovietų Sąjungos griūtimi, 
kurią spartinantis veiksnys buvo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas, 
atnešė išsilaisvinimą. Bet kartu tai buvo lūžis, sukėlęs ištisą grandinę didelių 
pokyčių, apėmusių visas gyvenimo sritis, pakeitęs Vidurio ir Rytų Europos ša-
lių politinį žemėlapį ir pranokęs Vakarų politologų prognozes. Lietuvai, kaip 
ir kitoms komunizmą nusimetusioms šalims, skleidėsi neturinti analogų isto-
rijoje „grįžimo į kapitalizmą“ perspektyva, juo labiau kad tai buvo, stambesniu 
mastu žvelgiant, „iš viršaus“ diegiamas „grįžimas“. „Po 1989 metų Europa ta-
po atvira naujiems apibrėžimams“672, – teigė garsus anglų kultūros istorikas 
Gerardas Delanty.  

Atvira naujiems apibrėžimams tapo, o kai kuriais požiūriais iki šiol tebė-
ra ir Lietuva – kaip valstybė, kaip tauta ir kaip individualūs piliečiai, – nors 
turime tūkstantmetės istorijos paveldą. Apibrėžimų, tiksliau pasakius, apsi-
brėžimų ir apsisprendimų pobūdis, kurį laiką įvardijamas „postkomunizmo“, 
„pokomunistinių transformacijų“ ir kitokiais „post“ terminais, iki šiol nėra 
labai aiškus, juo labiau pakankamas, nes vienpusiškai pabrėžia ryšį su praeiti-
mi, nuo kurios, šiaip ar taip, negrįžtamai tolstama. Labiau tiktų „atgimstan-
čių“ arba „naujųjų demokratijų“ terminai, parodantys, kuria linkme keičiasi 

                                                
671 Anušauskas, A. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 metais. Vilnius: Mintis, 

1996, p. 404. 
672 Delanty, G. Europos išradimas. Idėja. Tapatumas. Realybė. Vilnius: ALK, 1995, p. 192. 
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išsivadavusios šalys, kokia jų ateities perspektyva, jeigu nekreipsime dėmesio į 
tai, kad ne visos pokomunistinės šalys pasuko demokratijos linkme.  

Manau, kad nėra išsisėmęs „pereinamojo laikotarpio“ terminas. Mūsų ša-
liai politiškai įžengus į „posovietinį laikotarpį“, nepriklausomas gyvenimas 
faktiškai prasidėjo toje socialinėje terpėje, kurią suformavo sovietinės okupa-
cijos dešimtmečiai. Tad tas laiko tarpas iki šių dienų gali būti apibūdinamas 
kaip vienu ar kitu požiūriu pereinamasis etapas. Taip yra ne tik Lietuvoje – 
visose nusimetusiose komunistinę valdžią šalyse paskutiniai du dešimtmečiai 
yra pokyčių, savotiškas „bandymų ir klaidų“ laikotarpis, taigi nuolatinė perei-
namoji būsena.  

Perėjimas yra daugiaplanis ir nevienalaikis, nevienodai gilus ir spartus 
įvairiose srityse, nevienodai kūrybiškas, reikalaujantis išmanymo ir kryptingų 
pastangų. Perėjimo sudėtingumą padidina ir „prarasto laiko“ efektas, atsiradęs 
dėl to, kad komunistinio valdymo metais daugelyje sričių buvo ilgam sutrik-
dyta normali visuomenės raida.  

Galima nurodyti svarbesnes „nuo ko – prie ko“ perėjimo pozicijas: nuo 
okupacijos – prie nepriklausomybės; nuo totalitaristinės diktatūros – prie 
demokratinės pilietinės santvarkos; nuo planinės – prie laisvos rinkos eko-
nomikos; nuo uždaros – prie atviros visuomenės; nuo prievartinės lygiavos – 
prie socialiai kontrastingos visuomenės; nuo Rytų – prie Vakarų politinio 
kultūrinio arealo. Būtų galima išskirti ir daugiau „nuo ko – prie ko“.673  

Perėjimo pozicijos yra prieštaringais ryšiais viena su kita susijusios ir kin-
ta skirtingais tempais: „(...) skiriamasis pokomunistinės revoliucijos požymis 
– lėtai kintantys ekonomikos, demografijos ir technologijos posistemiai esant 
itin sparčiam politinio ir kultūrinio audinio kismui...“674  

Nelengva aiškiai pasakyti, kurioje srityje pereinamasis laikotarpis jau 
baigtas, atsižvelgiant į tai, kad pokyčių padariniai nevienodai atsispindi pavie-
nių žmonių gyvenime, o objektyvi jų reikšmė kartais paaiškėja ir yra suvokia-
ma gerokai vėliau. Ne kiekvienam individui buvo lengva susivokti gan painio-
je, ne vienu atžvilgiu prieštaringoje situacijoje, nusistatyti pozityvų santykį su 
atsiveriančiomis galimybėmis. Juoba kad į demokratijos laikotarpį įžengėme 
kaip atomizuota visuomenė, susidedanti iš pilietiškai pasyvių individų, sun-
kiai gebančių suprasti bendruosius reikalus. Žmonės, palankiai priimantys 

                                                
673 Kuzmickas, B. Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas. 2007, p. 128. 
674 Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990/1998. Vilnius: Garnelis, 2000, p. 11. 
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vienas permainas, sunkiai priima kitas, todėl neįmanoma išvengti nesuderi-
namumų ir dėl to kylančių įtampų. Daug žmonių sveikina Nepriklausomybę 
ir džiaugiasi atgautąja laisve, tačiau sunkiai pritampa prie negailestingų rinkos 
ekonomikos sąlygų, konkurencijos, nedarbo grėsmės. Daliai žmonių nesiseka 
išbristi iš socialinės atskirties, kurios mastą didina dabartinė pasaulinė eko-
nominė krizė. Ši aplinkybė Lietuvos piliečius stumia į daugmaž tokią pačią 
padėtį, kurioje dabar atsiduria daugelio šalių gyventojai.  

 
 
Apie individus 
 
Apibūdinti šiandienį Lietuvos pilietį kaip individą nėra lengva, nes būti-

na atsižvelgti į daug veiksnių ir nėra paprasta nuspręsti, kurie laikytini svar-
biausiais. Pasirenkame socialiniuose moksluose plačiai taikomą gyvenimo 
nuostatų dvipoliško išsidėstymo sklaidos principą.  

Jeigu pradedame nuo idėjinių ir medžiaginių motyvų santykio žmonių 
gyvenime aptarimo, turime pripažinti kaip akivaizdų dalyką, jog daugumos 
gyvenimo orientacijose vyrauja pastarieji. Idėjiniai motyvai – tai moralinės, 
politinės, patriotinės paskatos, itin veiksmingos prasidėjus Atgimimui ir kilus 
Sąjūdžiui, pasiekusios apogėjų 1991 m. sausio 13-ąją bei kitomis dienomis, 
pamažu silpo, tolstant išorės pavojams ir nusistovint šalies vidaus gyvenimui.  

Ekonominio pobūdžio sunkumai, kaip neišvengiamas esminių socialinių 
permainų padarinys, savaime didino medžiaginių motyvų svarbą žmonių gy-
venime. Tam turėjo reikšmės ir kitos aplinkybės, taip pat ir sovietinės patir-
ties pėdsakai žmonių sąmonėje. „Daiktų kultas“, kurį daugelio sąmonėje su-
formavo sovietiniam gyvenimo būdui būdingas nuolatinis prekių trūkumas, 
neišnyko atėjus „prekių pertekliaus“ laikotarpiui, greičiau net suvešėjo, įgavo 
naujų bruožų. Tauta įžengė į kapitalizmui būdingą vartotojiškos visuomenės 
stadiją, kurioje reklama, žiniasklaida ir kitos viešojo poveikio formos propa-
guoja kuo didesnį, neabejotinai perteklinį vartojimą kaip vos ne vienintelį 
prasmingą gyvenimo būdą. Medžiaginės gerovės ir vartojimo siekis, nesiskai-
tant su išteklių gavimo būdais, nepaisant teisės ir moralės normų, tapo būdin-
gas ne tik oligarchams, prekybos ir pramogų centrų savininkams, bet ir dau-
gumai jų lankytojų. Sėkmė, efektyvumas, konkurencija, pinigai – svarbiausios 
šios visuomenės vertybės, o idealiesiems gyvenimą įprasminantiems moty-
vams viešojoje erdvėje neatsiranda vietos.  
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Psichologijoje, etikoje yra gerai žinomos tokios žmogaus gyvenimo visu-
mą apibūdinančios sąvokos kaip asmenybės savęs aktualizavimas ir realizavi-
mas. Savęs realizavimo pobūdis priklauso nuo to, ko žmogus labiausia geidžia 
ir siekia, kaip tikslų skatinamas išugdo ir išskleidžia savo individualiąsias duo-
tybes. Plačiai žinomas amerikiečių humanistinės pakraipos psichologas ir filo-
sofas Abrahamas Maslow‘as rašo: „(...) savęs aktualizavimas yra ne vien mąs-
tymo aktai, tai veikiau visos žmogaus asmenybės realizavimas, apimantis ne 
tik jo intelektualinių, bet ir emocinių bei instinktinių galių aktyvią raišką“.675 

Savęs realizavimas reikalauja iš individo kryptingo valios bei kitų dvasi-
nių galių sutelktumo, kita vertus, neabejotinai ir tinkamų objektyvių sąlygų. 
Galima skirti vidinę (subjektyvią) ir išorinę savęs realizavimo puses, mato-
momis ir nematomomis gijomis susijusias tarpusavyje. Į ką ir kaip krypsta išo-
rinis asmenybės savęs realizavimas, iš esmės priklauso nuo jos vidinio savirea-
lizavimo turinio. Politinis ir kultūrinis atvirumas, atėjęs kartu su išsilaisvini-
mu, sudarė plačias objektyvias galimybes individams savirealizuotis. Tačiau 
daugelis mūsų tautiečių kaip tik stokoja tokių subjektyvių savybių, kurios leis-
tų ir padėtų išugdyti įgimtas individualiąsias duotybes.  

Remiantis humanistinės filosofijos autorių mintimis, galima kalbėti apie 
kūrybišką ir produktyvią, kaip, beje, ir apie priešingą – nekūrybišką, nepro-
duktyvią, ne kartą virstančią destruktyvia, savęs realizavimo orientacijas. Kas 
lemia, kad veiksmai ir poelgiai, pradedant kasdieniais darbais ir baigiant lais-
valaikiu, būtų produktyvūs? „Produktyvumo pagrindas yra kūrybiška žmo-
gaus orientacija į pasaulį ir į save patį ir, svarbiausia, duodanti realių rezultatų, 
objektyviai įtvirtinanti savo asmenybę pasaulyje“676, – rašė Leonarda Jekentai-
tė, sklaidydama Ėricho Frommo humanistinės psichoanalizės teoriją. 

Bet, kaip jau minėta, įvairūs individų veiksmai, kaip ir bendroji jų gyve-
nimo orientacija, gali pasižymėti agresyvumu, su atvirais ir užslėptais destruk-
tyvumo polinkiais. Šitokie elgesio bruožai mūsų tautoje labai ryškūs, apie tai 
liudija daug kas – vairuotojų nekorektiškumas, virstantis „karais keliuose“, 
smurtas šeimose, agresyvumas ir patyčios mokyklų aplinkoje, nusikalstamu-
mas, pagaliau savigriova tiesiogine prasme – girtavimas, narkotikų vartojimas, 
savižudybės.  

Nelengva būtų pasakyti, kur yra bendrosios šitokių negerovių priežastys, 
vis dėlto galima neabejotinai teigti, jog daugeliu atvejų išorinė individo elgesio 

                                                
675 Maslow, A. H. Motyvacija ir asmenybė. Vilnius: Apostrofa, 2006, p. 314. 
676 Jekentaitė, L. Froidizmas ir humanistinė psichoanalizė. Vilnius: Mintis, 1992, p. 100.  
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nedarna plaukia iš jo vidaus nedarnos, dvasinė disharmonija virsta negebėji-
mu harmoningai santykiauti su aplinkiniu pasauliu. Destruktyvumo impul-
sus gali sukelti ir individo vartotojiška nuostata, nepatenkintas medžiaginės 
gerovės troškulys, jeigu nėra išugdytas ir sukultūrintas vidujinis pasaulis.  

Apibendrinant galima teigti, kad šiuolaikinis vidutinis lietuvis yra indi-
vidas, kuris savo gyvenime vadovaujasi daugiau medžiaginiais negu idėjiniais 
motyvais, yra patyręs vienokio ar kitokio destruktyvaus elgesio, ir pats kai ku-
riose situacijose gali „nutrūkti“.  

 
 
Apie tautos būklę 
 
Aptartieji individo bruožai daug ką pasako ir apie tautos būklę. Neieš-

kant išsamesnių apibrėžimų, tautą galima apibūdinti kaip gausią bendruome-
nę, kurios narius, be kitų dalykų, vienija bendros vertybės, jų pagrindu kuria-
mi įstatymai, nustatomos teisinės, moralinės ir kitos žmonių santykius regu-
liuojančios normos. Tauta vargu ar gali būti laikoma visaverte, jeigu ji stokoja 
bendrųjų vertybių ir sampratų, kurios individams teikia gyvenimo prasmės 
įvaizdžius, net ir per didelius atstumus juos jungia ir vienija bendram veiks-
mui. Faktiškosios duotybės tėra tik viena tautiškumo kaip visumos pusė – ob-
jektyvusis jo pagrindas. Visaverčiam tautiškumui nepakanka bendrumo, susi-
darančio medžiaginių poreikių pagrindu, būtina dar vienybė idealiųjų princi-
pų lygmeniu.  

Sovietinės okupacijos metais buvo sutraukyti ir suardyti prieškario ne-
priklausomoje Lietuvoje nusistovėję bendruomeniniai ir tarpasmeniniai ry-
šiai, sutrikdyti individų tarpusavio bendravimo įpročiai. Oficialiai propaguo-
tas kolektyvizmas, pabrėžęs kolektyvo pirmumą asmens atžvilgiu, nebuvo to-
lygus natūraliai susiklostančiam bendruomeniškumui, o tik „iš aukščiau“ pro-
teguojamas individų kontrolės ir slopinimo būdas. Kartu buvo neigiamos ir 
net draudžiamos tos moralinės, religinės, kultūrinės vertybės, į kurias buvo 
orientuotas prieškario nepriklausomybės metais puoselėtas tautiškumas, ypač 
tautinės vienybės idėja, valstybingumo tradicija, lietuvio kaip savos valstybės 
piliečio sąmonė. 

Tiesa, tuometis politinis ir ideologinis spaudimas neįstengė nuslopinti 
savarankiškos žmonių mąstysenos ir tautinės savimonės. Šios dvasinio gyvas-
tingumo apraiškos buvo puoselėjamos šeimose, nedidelėse inteligentų grupe-
lėse, religinėse bendruomenėse, pogrindžio leidiniuose – savotiškose tikrųjų 
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vertybių suvokimo oazėse, kurių dvasia plačiomis bangomis išsklido prasidė-
jus Atgimimui ir kilus Sąjūdžiui. Vis dėlto tai buvo per silpna atsvara totalita-
riniam spaudimui, tauta kaip visuomenė buvo suskaldyta, atomizuota ir nupi-
lietinta. Tokia ji ir įžengė į laisvės ir demokratijos laikotarpį. 

Nepriklausomoje Lietuvoje pamatinės demokratijos institucijos susikūrė 
nesunkiai ir procedūriškai veikia be priekaištų, tačiau didžiumos žmonių są-
monė demokratiškėja ir pilietiškėja daug lėčiau. Visuomenės politinis gyve-
nimas susiklostė pagal partiškumo principą – dešinumo, centriškumo, kairu-
mo skalę, tačiau partijos iki šiol stokoja ideologinio ir programinio apibrėž-
tumo, yra neaišku, kokiems piliečių sluoksniams ta ar kita politinė jėga atsto-
vauja, kokius jų interesus gina. Tai pasakytina pirmiausia apie populistines, 
rinkimų išvakarėse kuriamas partijas, kurios netrunka pasirodyti tesą tik 
trumpalaikiai interesų grupių bei jų lyderių ambicijų inspiruojami dariniai. 
Per visus Nepriklausomybės metus partijos gana vangiai ir paviršutiniškai tel-
kė žmones politinei pilietinei veiklai, žmones nuvilia menkas rinkiminių pa-
žadų ir realių darbų partijoms atsidūrus valdžioje atitikimas. Tai daugelį 
žmonių atgraso apskritai nuo politinės savo pilietinių aspiracijų raiškos, kelia 
politinę apatiją, nenorą dalyvauti rinkimuose. Galima teigti, kad per visą Ne-
priklausomybės laikotarpį partijų veikla netapo veiksmingu ir pasitikėjimą ke-
liančiu piliečių interesų reiškimo būdu. 

Objektyvumo dėlei reikia pastebėti, jog tokia padėtis anaiptol nėra koks 
išskirtinis Lietuvos politinio gyvenimo bruožas. Pasitikėjimo politinėmis par-
tijomis smukimo tendencija akivaizdi ir kitose „senosios“ ir „naujosios“ Eu-
ropos šalyse. Tačiau pirmosiose šalyse kaip efektyvus piliečių interesų reiški-
mo būdas, šiek tiek kompensuojantis smukusį partijų autoritetą, veikia platus 
visuomeninių organizacijų tinklas. To negalima pasakyti apie vadinamąsias 
pokomunistines šalis, neišskiriant ir Lietuvos. Mūsų šalyje piliečių dalyvavi-
mas visuomeninėje veikloje yra gana žemas, žmonės nelinkę organizuotis, į vi-
suomenines iniciatyvas žiūrima įtariai, todėl bendruomenės steigiasi lėtai, 
nors vis dėlto jų gausėja. Nelengvai klostosi ir esamų organizacijų santykiai su 
visuomeninėmis institucijomis.  

Stokodami bendruomeninių jungčių, dauguma piliečių savo mąstysena ir 
elgsena nedaug teperžengia vien asmenine gerove besirūpinančio individo lyg-
mens, užsisklendimą savyje dar stiprina ta aplinkybė, kad sovietinio laikotar-
pio patirtis buvo nuslopinusi veiklumo ir iniciatyvumo gebėjimus. Be to, 
žmonių sąmonėje paliko pėdsakus sovietinis idėjinių motyvų ir vertybių pe-
rkainojimas, kai jas įvardijančioms sąvokoms buvo suteikiamas neatitinkantis 
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ar net jų prasmei priešingas turinys. Šitokio pobūdžio vertybinį abejingumą 
dabar pratęsia vartotojiškai sąmonei būdingas pragmatizmas, ribų nejaučian-
tis liberalizmas, postmoderniosios kultūros propaguojamas reliatyvizmas, kai 
tarpsta kultūrinis skepticizmas ir nihilizmas. Su sovietmečiu vykdytu nutau-
tinimu, pridengtu internacionalizmo šūkiais, dabar susišaukia drauge su eu-
ropinio ir globaliojo atvirumo plėtra ateinantis kosmopolitizmas, nuvertinan-
tis tai, kas lokalu, individualu ir savita.  

Pilietinio sąmoningumo brendimui ir ugdymui, be kitų aplinkybių, itin 
svarbus yra deramas valstybinių ir savivaldos įstaigų darbas, tą darbą atliekan-
čių asmenų dalykinė ir moralinė kompetencija. Tie asmenys – tai aukštesnio 
ir žemesnio rango valdininkai, o šiame socialiniame sluoksnyje, kaip žinoma, 
gan stipriai pasireiškia nomenklatūrinės kilmės biurokratiniai įpročiai. Visa 
tai nepalankiai veikia pilietinę sąmonę, skatina pagrįstą ir nepagrįstą valstybės 
institucijų kritiką, kuri neretai sutampa su išankstiniu, iš praeities paveldėtu 
neigiamu požiūriu į valdžią.  

Apžvelgiant padėtį platesniu mastu, galima sakyti, kad mūsų tautos da-
bartį ir artimąją ateitį kaip dvi pamatinės aplinkybės lemia totalitarinės praei-
ties ir globaliojo atvirumo iššūkių sandūra. Tai sukuria iš tiesų nepaprastai 
sudėtingą, istorijoje neturinčią precedentų situaciją, kurios raida ne tik labai 
sunkiai prognozuojama, bet ir tapačiai konceptualiai reflektuojama. Dabarti-
nę padėtį dar labiau apsunkina visą pasaulį apėmusi ekonominė krizė.  

Perspektyvos neapibrėžtumas ir neprognozuojamumas būdingas visai 
pokomunistinei Europai. Šio regiono tautos pasižymi savita, skirtinga nuo 
vakarietiškosios, socialine ir moraline patirtimi, tačiau nepastebima, kad pas-
tarosios pagrindu būtų plėtojama praeitį vertinanti, dabartį apibūdinanti ir 
ateitį konstruojanti refleksija, tokia, kuri savo ruožtu praplėstų, koreguotų ir 
bendrąją europinės integracijos perspektyvos sampratą. Tokios refleksijos bu-
vo tikimasi ir laukiama nuo pat europinės integracijos, apimančios ir poko-
munistines šalis, pradžios. Lūkesčiai nėra išblėsę iki šiol, nors gal daugiau tik 
„naujosios Europos“ šalių inteligentų sluoksniuose, manant, kad reikšmingas, 
jei ne svarbiausias, bendros europietiškosios savimonės atsinaujinimo šaltinis 
turėtų būti Vidurio ir Rytų Europos tautose išsilaikiusios tradicinės morali-
nės ir religinės vertybės. Jos buvo nepamainoma moralinė atrama komunisti-
nės diktatūros metais, padėjo žmonėms neprarasti asmeninio orumo ir tauti-
nio savitumo, tad ar negalėtų teikti dvasinės atgaivos paskatų sumaterialėju-
sioms, idėjinių orientyrų stokojančioms Vakarų visuomenėms?  
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Bent iki šiol jokie požymiai nerodo tokio pobūdžio atsinaujinimo. Ma-
tome priešingą vaizdą – lemiamu europiečius „vienijančiu“ veiksniu tapo ma-
terialinės gerovės siekis. Rytinės šalys, palyginti su vakarinėmis kaimynėmis, 
pasižymi žemesniu pragyvenimo lygiu, jų gyventojai jaučia labai stiprią vaka-
rietiškos gerovės įvaizdžio trauką, savo vidaus gyvenimą daug kur keičia pagal 
vakariečių siūlomus modelius. Vakariečiai daugelyje sričių atsiduria darbda-
vių, „mokytojų“, rytiečiai – samdinių, „mokinių“ vaidmenyse. 

Reikia pastebėti, kad tokie dvasiniai dariniai, kaip atskiros tautos, juo la-
biau viso regiono tapatumo savivoką išreiškiančios idėjos neatsiranda savaime, 
o yra sukuriamos ir „įnešamos“ į viešąją idėjų apyvartą. Tai filosofų, rašytojų, 
istorikų, mažiau politikų uždavinys. Tokia idėjinė kūryba yra neatsiejama ir 
gyvybiškai svarbi tautinio tapatumo tęstinumo ir savikūros dalis. Tęstinumas 
slopsta ir krinka, jeigu pristinga idėjinių gairių bei paskatų. Deja, pasidairę po 
„naujosios Europos“ tautų ideologinius akiračius, tokių gairių nepastebime. 
Nesimato jų ir Lietuvos visuomenės vertybių akiratyje.  

Kai stokojame tautą telkiančios, perspektyvą nušviečiančios idėjos, yra 
pasmerkti nesėkmei bandymai už nemažus pinigus sukurti patrauklų Lietu-
vos valstybės įvaizdį. Nesėkmę lemia ir pretendentų į įvaizdžio kūrėjus ko-
merciniai interesai bei nesutarimai. Net ir sėkmės atveju toks įvaizdis vargu ar 
galėtų būti tautą telkiančios idėjos pakaitalas, nes skiriamas daugiau išoriniam 
vartojimui, nors kaip toks yra neabejotinai reikalingas. Tačiau į perspektyvą 
vedanti idėja yra kaip tik visuomenės vidaus dvasinio gyvenimo reikmė. 
Prieškario nepriklausomoje Lietuvoje tai buvo prisikėlusios ir valstybę atkū-
rusios tautos idėja, siejusi piliečius į plačią bendruomenę ir pakelianti virš pa-
vienių faktų nedarnos.  

Tuo tarpu dabar daugybė reiškinių rodo, kad tautos dvasinė būklė yra 
prasta. Žmonės nemoka būti laimingi, pasitenkinimo, džiaugsmo, laimės bū-
senos tarsi išnyko iš tautiečių pasaulėjautos. Nors, girdint kasdien skambančią 
vartojimo, pramogų, grožio reklamą, atrodo, turėtų būti kaip tik priešingai. 
„Žiniasklaida, per visus savo šou žalodama ir pažeisdama žmogaus orumą, ug-
do hedonistinį, kosmopolitinį žmogaus tipą.“677 Pasitvirtina iš senų laikų atė-
jusi išmintis – vien hedonistiniams poreikiams tarnaujančios medžiaginės gė-
rybės laimės neatneša.  

                                                
677 Tamošaitis, R. Šiandieninė Lietuva: viltys ir realybė. Literatūra ir menas, 2006 m. kovo 

10 d.  
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Viena iš visuomenės dvasinio sąstingio apraiškų, kartu ir priežasčių, slo-
pinančių žmonių pilietinį sąmonėjimą, reikia laikyti nuo pat pirmųjų Nepri-
klausomybės dienų viešojoje erdvėje įsivyravusį negatyvizmą bei nihilizmą, 
kartais virstantį atvira tautine pilietine savinieka. 

Kad esama daugybės realių, negatyvias nuotaikas maitinančių dalykų, 
matosi ir plika akimi – tai objektyvūs sunkumai ir prieštaros, – o tai yra pa-
grįstos kritinės refleksijos objektas. Demokratinėje visuomenėje tai savaime 
suprantama. Tačiau nihilizmas – tai užslėptas vertybinių gyvenimo pamatų 
griovimas, netiesioginis jų neigimas tylint, kai reikia atvirai  ir  garsiai apie juos 
kalbėti. Svarbiausia, kad nihilistinės kritikos lauke atsiduria jau ne konkrečių 
faktų, bet vertybių sričiai priklausantys tautiškumo, moralės, teisės, religijos 
aspektai, įprasminantys individų gyvenimą, visuomenės ir valstybės pamatus. 
Neatmestinas ir politiškai motyvuotas, profesionaliai inspiruojamas ir diri-
guojamas negatyvizmas, ateinantis iš okupacinės praeities. Šiuo metu nihiliz-
mas verbaliniu pavidalu lyg ir sklaidosi, nors gal tik tampa rafinuotesnis, per-
eina į konkrečių veiksmų, tokių kaip korupcija, sritį.  

Reikšminga tautos savimonės turinio dalis yra istorinės atminties mat-
muo, jungiantis į nuoseklią interpretacinę seką dabartį, artimąją bei tolimąją 
praeitį, kita vertus, įrašantis mūsų valstybės istoriją į pasaulinės istorijos kon-
tekstą. Kultūrinis atvirumas teikia nemažai dar neišnaudotų Lietuvos istorijos 
interpretacijos galimybių. Tačiau, kaip rašo politikos istorikas Hektoras Vit-
kus, „Lietuvoje dar neprigijo idėja, kad būtina kurti tokį lietuvių istorijos at-
minimo modelį, kuris padėtų įsitvirtinti globalizuotos istorinės savimonės 
schemoje, o ne galynėtųsi su ja.“678 

Istorinės atminties puoselėjimas yra vienas iš svarbiausių pilietiškumo ir 
patriotizmo ugdymo būdų, o negatyvizmas, palietęs dalį Lietuvos istorijos ty-
rinėjimams skirtų darbų, daro priešingą poveikį. Daug tiesos teiginyje, jog kas 
aiškina praeitį, tas prižiūri ir praeities poveikį dabarčiai. Tuo tarpu, kaip teigia 
poetas ir filosofas Vytautas Rubavičius, „Tiesos monopolį išlaiko komunisti-
nė nomenklatūra – tai jos atsiminimai nustato sovietmečio vertinimo gaires ir 
formuoja teigiamą socialinį įvaizdį.“679  

Nihilistiniai akcentai, raiškūs praeities vertinimuose, pilietiškumo bran-
dos požiūriu yra ne mažiau žalingi, kaip ir pesimistiniai ateities pranašavimai. 

                                                
678 Vitkus, H. Istorijos atminimas ir istorinė savimonė Lietuvoje. Kultūros barai. 2005/5, p.14. 
679 Rubavičius, V. Nomenklatūrinės atminties diskursas ir tapatumo politika. II. Kultūros ba-

rai. 2007/10, p. 17. 



�294 

Apie valstybę 
 
Istorine prasme pagrindinė permaina, atvėrusi kelią jau aptartų perėjimo 

pozicijų skalei, buvo nepriklausomos valstybės atkūrimas, pratęsęs okupacijos 
nutrauktą moderniojo Lietuvos valstybingumo tradiciją. Pokyčių negrįžta-
mumą šiuo požiūriu patvirtina Lietuvos valstybės diplomatinis pripažinimas, 
narystė Europos Sąjungoje ir NATO, lietuvių karių dalyvavimas tarptautinė-
se šios organizacijos misijose. Tai aiški riba, rodanti, kad užsienio politikoje, 
įskaitant išorinį saugumą, postkomunizmo laikotarpis jau baigėsi ir prasidėjo 
adaptacijos Vakarų politiniame kultūriniame areale etapas. Tai daro poveikio 
ir lietuvių tautinei savivokai, Lietuvos kaip valstybės vardas išėjo į platųjį pa-
saulį, paskui diplomatus eina mūsų verslininkai, menininkai, sportininkai ir, 
deja, tūkstančiai emigrantų.  

Narystė Europos Sąjungoje ne vienu atžvilgiu keičia valstybės išorės ir 
vidaus padėtį: atsiveria galimybės įvairias gyvenimo sritis tvarkyti pagal nusi-
stovėjusias ir veiksmingesnes europines normas, kai kuriuos įstatymus derinti 
su Europos Sąjungos įstatymais, ruoštis nacionalinę valiutą keisti ar kol kas 
apie tai tik galvoti į ES piniginį vienetą. Globaliosios sąveikos bei kiti veiks-
niai lemia, kad daugėja sričių, kuriose jau ne individualios valstybės, bet įta-
kingi tarptautiniai politiniai ir finansiniai subjektai yra pagrindiniai sprendi-
mų autoriai. Akivaizdus tautinės valstybės silpnėjimo aspektas yra ir tai, kad 
keičiasi buvusi jos gynybinė funkcija. Nacionalinį saugumą dabar užtikrina ne 
tiek pačios valstybės atitinkamas pasirengimas, kiek narystė tarptautinėse sau-
gumo organizacijose (NATO).  

Tenka girdėti ir prognozių, jog sparčiai artėja tautinės valstybės saulėlydis. 
Tai kelia nerimastingą ir pagrįstą klausimą, ar tautinės valstybės silpimas negre-
sia tautinio tapatumo tęstinumui? Aiškaus atsakymo nėra, vis dėlto neverta 
pamiršti, jog gyvenimas dažnai ženkliai pakoreguoja, atrodytų, įtikinančiais ar-
gumentais grindžiamas prognozes. Kol kas niekas negali bent kiek aiškiau pasa-
kyti, kokie tautų valią įkūnijantys politiniai modeliai galėtų pakeisti tautines 
valstybes. Plačiai žinomas anglų politologas Anthony Smith‘as teigia kad tauti-
nė valstybė yra pagrindinė moderniųjų laikų politinė organizacija: tautinė vals-
tybė yra beveik neginčytinas pasaulinės santvarkos pamatas, pagrindinis indivi-
dualių įsipareigojimų objektas, pagrindinė žmogaus tapatumo nuoroda.680  

                                                
680 Krakovska, V. Tautos ir sienos: svarstymai apie teritorinį tapatumą. Kultūros barai. 2004/3,   

p. 12. 
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Kaip visais laikais, taip ir dabar, tautiškumo tęstinumas ir savikūra pri-
klauso ne tiek nuo išorinių, kiek nuo vidinių valstybės ir visuomenės veiksnių. 
Pilietinei visuomenės integracijai, kaip rašoma politologinėje literatūroje, be 
kitokių sąlygų, būtinos atitinkamos ūkio ir nuosavybės struktūros. Lietuvoje, 
vykstant socialinėms permainoms, didžioji dalis ekonomikos atsidūrė asme-
nų, anksčiau priklausiusių nomenklatūriniams sluoksniams, rankose. Tai su-
darė prielaidas formuotis oligarchinei kapitalo, valdžios, iš dalies ir žiniasklai-
dos, vienybei, monopolijoms. Tai ne tik žlugdo smulkųjį verslą, bet ir trukdo 
augti vidutiniam sluoksniui, be to, smaugia ir demokratiją, nes stambusis ka-
pitalas siekia diktuoti ir politiniame gyvenime.  

Bloga yra tai, kad valstybė pasirodo esanti per silpna priešintis oligarchi-
nei pinigų galios įtakai, ginti piliečius ir gintis pati. Būtina psichologinė de-
mokratinio pilietiškumo, taip pat ir tautinės konsolidacijos, prielaida yra pasi-
tikėjimas valstybės institucijomis, o ypač teismais, policija, bankais, žiniask-
laida ir, žinoma, politika. Žmogus turi būti įsitikinęs, kad valstybės, kurios lo-
jalus pilietis jis yra, institucijos jo atžvilgiu taip pat yra lojalios. Tačiau tokio 
pasitikėjimo kaip tik stokojama. Šitokia padėtis smukdo valstybės prestižą pi-
liečių akyse, klostosi gan prieštaringas piliečių ir valstybės santykis, peraugan-
tis į abipusį tarpusavio svetimumą. Tyrimai rodo, kad vis mažiau piliečių savo 
valstybę laiko vertybe, save su ja tapatina. 

Kai tokia vidinė valstybės būklė, priešinimosi oligarchiniam monopo-
lizmui priedermė atitenka visuomenei, o sėkmė daug priklausys nuo to, kaip 
plėsis ir kokios bus nevalstybinės organizacijos, ar stiprės vietos bendruome-
nės, kaip gebės telktis pilietiškai orientuota inteligentijos dalis. Oligarchų 
sluoksniuose, atrodo, tai gerai suprantama, ieškoma subtilesnių būdų slopinti 
pilietiškumo plėtrą.  Nepriklausomos valstybės prestižas kai kieno akyse 
smunka ne tik dėl nusivylimo demokratiškai renkamais politikais, bet ir dėl 
menko politinio išprusimo, negebėjimo gimtąją šalį kaip Tėvynę skirti nuo 
valstybės, o šią nuo esamosios politinės valdžios. 

Aptariant šiuos dalykus, derėtų žinoti, kad nepasitikėjimas politika ir po-
litikais šiandien yra būdingas visoms šalims, tiek Europos rytuose, tiek ir va-
karuose, nors ir skirtingu mastu. Plačiai žinomas prancūzų politikos filosofas 
Pierre Manent‘as teigia: „Piliečiai sutartinai skundžiasi savo atstovais ir ap-
skritai politine klase. Ir kuo labiau ši stengiasi, kad parodytų piliečiams savo 
artumą, supratimą ir užuojautą, tuo griežčiau šie ją kritikuoja.“681 

                                                
681 Manent, P. Demokratija be tautų. Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 43.   
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Tad padėtį Lietuvoje galime vertinti bent jau vidutiniškai. Pagrįsta val-
džios kritika turi daugiau pilietiškumo dvasios negu pasyvus susitaikymas. 
Nereikėtų pamiršti ir to, kad mūsų tauta pasižymi gebėjimu atsigauti ir kilti 
net tuomet, kai politinėje padangėje, atrodo, nesimato pragiedrulių.  
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FAKTINIAI  IR  TEISINIAI  ISTORINIO 
TEISINGUMO  PARADOKSAI 
(De jure – 1990 m. kovo 11 d., de facto – 1940 m. liepos 21 d.?) 
 
 
 
Linas Baublys 

 
 
 

1940 metų liepos 21 d. „negailestingai eksploatatorių prislėgtai, apiplėš-
tai ir išprievartautai, pasmerktai skursti ir išnykti Lietuvos liaudžiai įsteigiant 
naują valstybės santvarką“ bei siekiant „tikro Lietuvos valstybės suverenumo, 
tikro pramonės ir žemės ūkio pakilimo, tikro tautinės kultūros pražydimo, vi-
siško medžiaginių ir dvasinių liaudies jėgų išsivystymo“ Liaudies Seimas priė-
mė „Lietuvos įstojimo į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąstatą 
deklaraciją“, kurią pasirašė, paskelbė ir Sovietų Socialistinių Respublikų Są-
jungos Aukščiausiajam Sovietui įteikė einantis Prezidento pareigas Ministras 
Pirmininkas J. Paleckis1.  

Maždaug po aštuonerių metų, 1948 m. gruodžio 24 d., „tikro Lietuvos 
valstybės suverenumo, tikro pramonės ir žemės ūkio pakilimo, tikro tautinės 
kultūros pražydimo, visiško medžiaginių ir dvasinių liaudies jėgų išsivystymo“ 
vaisius bunkeryje ragaujantis Lionginas Baliukevičius-Dzūkas savo dienoraš-
tyje rašė „aš tiesiog negaliu įsivaizduoti, kam gi pagaliau skiriama bolševikų 
spauda. Juk jos niekas neskaito, o jeigu ir perskaito, tai vis tiek netiki tuo, kas 
ten parašyta. Kokie gi tie žmonės, kurie gali tokias nesąmones rašyti? Laikraš-
čiuose – žydinti Lietuva, o iš tikrųjų – plūstanti kraujuose. [Visą laiką melas, 
šlykšti apgavystė. Tave migdo pasakom apie rojų, laimę, džiaugsmą, o čia, že-
mėje, sukūrė tikrą pragarą...] Nėra žodžių visam tam išreikšti.“2 
                                                 
1 Lietuvos įstojimo į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąstatą deklaracija. Vyriausybės 

žinios. 1940, Nr. 719-5744. 
2 Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras, 2008, p. 64. 
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1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikš-
dama Tautos valią, nutarė ir iškilmingai paskelbė, kad „yra atstatomas 1940 
metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių vykdy-
mas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“3. 

1998 m. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė biografinės Jono Žemaičio knygos 
„Žuvusiųjų prezidentas“ įžangoje rašė: „bene svarbiausia priežastis, kodėl iki 
šiol nerašomos partizanų vadų biografijos, yra okupacijų metais išplauti mūsų 
dvasinės orientacijos kontūrai. Nėra pasaulyje šalies, kurioje būtų abejojama, 
kad ginti tėvynę yra garbinga pareiga. Mūsų šiandien tebesvarstoma, ar parti-
zanų kova priimtina atvirai demokratiškai visuomenei. Sovietinės propagan-
dos recidyvai, nors ir rafinuotesne forma, nuolat iškyla, supainiodami mūsų 
sąmonėje patriotizmo, pilietiškumo ir nacionalizmo sąvokas, paversdami tau-
tinio identiteto paiešką tarsi provincialiu, netgi gėdingu dalyku.“4 

Pateiktose citatose greta kitų, galbūt ne mažiau svarbių dimensijų (pvz., 
teisės aktuose formuluojamų nuostatų atitikties tikrovei problemos; smegenų 
plovimo, jeigu jis atliekamas gana ilgai, efektyvumo problemos ir kt.), galima 
įžvelgti vadinamojo istorinio teisingumo dimensiją. Ji reiškia, kad kiekvienas 
teiginys gali būti aiškinamas kaip daugiau ar mažiau optimistiško tikėjimo tei-
singumo įgyvendinimu išraiška. Akivaizdu, kad teisės aktų kūrėjų suformu-
luotuose teiginiuose optimizmo daugiau, nes tai lemia jų intencija – padaryti 
realią įtaką esamiems visuomeniniams santykiams iš esmės pakeičiant jų turi-
nį. Žinoma, kad tai galima daryti tik teigiant ir teisinėmis priemonėmis įtvir-
tinant tam tikrą teisingumo viziją, šiuo atveju siejamą su valstybės suverenite-
tu. Tuo tarpu Dzūko ir N. Gaškaitės-Žemaitienės intencija kiek kita – apibū-
dinti esamus visuomeninius santykius, parodant teisingumo stoką juose, o 
kartu ir daugiau ar mažiau kritikuojant oficialiai įtvirtintas ar sąmonėje įsivy-
ravusias teisingumo vizijas.  

Būtent kritiškas visuomeninių santykių apibūdinimas leidžia atskleisti 
teisės aktuose formuluojamų nuostatų nepakankamumą ar „deklaratyvumą“ 
tol, kol jos neįgyvendinamos faktiškai. O kartu ir pamatyti faktines istorinio 
teisingumo įgyvendinimo problemas net tais atvejais, kai tam yra pasitelktos 
teisinės priemonės. Lyginant Dzūko ir N. Gaškaitės-Žemaitienės pateiktus vi-
suomeninių santykių apibūdinimus galima įžvelgti būtent šias problemas. 
                                                 
3 Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos aidas. 1990 03 16, Nr. 11; Valsty-

bės žinios. 1990 03 31, Nr. 9, publikacijos Nr. 222. 
4 Gaškaitė-Žemaitienė, N. Žuvusiųjų prezidentas. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-

tencijos tyrimo centras, 2007, p. 8. 
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Praėjus aštuoneriems metams, kai buvo priimta „Lietuvos įstojimo į So-
vietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąstatą deklaracija“, Dzūkas stebisi 
laikraščiuose skelbiamų teiginių absurdiškumu. Jam nesuprantama, kas gali 
tokiomis nesąmonėmis tikėti. Jis netiki, kad „komunistų tarpe bent kiek pro-
tingesnis žmogus tikėtų tais svaičiojimais: Stalinas – genijus, korifėjus, tėvas, 
mokytojas... Stalinas viską žino, jis mokė, jis pasakė tada ir tada, taip ir taip, jis 
numato kelią šimtmečiais pirmyn, jis geriausias karvedys... Štai kodėl asilas tas 
Stalinas, kad taip save garbinti leidžia“5. Taigi Dzūkui sovietinė propaganda 
(kuri atsispindėjo ir teisėje) atrodė faktiškai neįgyvendinama, kaip visiškai ab-
surdiška. Tačiau įvyksta paradoksas, nes pasirodo, kad ilgalaikis absurdiškų 
teiginių kartojimas vis dėlto daro įtaką. Tai, praėjus dar 50 metų, tvirtina N. 
Gaškaitė-Žemaitienė. Jos įžvalgose ilgalaikės sovietinės propagandos pasek-
mės apibendrintos teiginiu apie visuomenės „dvasinės orientacijos kontūrų“ 
išplovimą. Tai reiškia, kad teisinės formos (išreikštos ar latentinės), naudojant 
atitinkamas priemones (pvz., smurtą), ilgainiui vis dėlto pavirsta faktinių san-
tykių turiniu. Kalbant konkrečiau – sovietinė teisė vis dėlto įsitvirtino Lietu-
vos gyventojų teisinėje sąmonėje ir jų tarpusavio santykiuose. 

Apibūdintą situaciją įdomu palyginti su kita, susiklosčiusia praėjus 8 me-
tams po kito teisės akto – „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstaty-
mo“, priėmimo. N. Gaškaitė-Žemaitienė ją apibūdina „sovietinės propagan-
dos recidyvų“, išplautų „dvasinės orientacijos kontūrų“ sąvokomis. Tad aki-
vaizdu, kad ji taip pat, kaip ir anksčiau Dzūkas, (netiesiogiai) tvirtina esant 
naujai priimtų teisės aktų ir ankstesnių teisės aktų tebeveikiamos teisinės są-
monės neatitiktį. Kaip žinia, 50 metų po nepriklausomybės atkūrimo dar ne-
praėjo, todėl gana pagrįstai gali kilti klausimas, ar Lietuvos gyventojų teisinę 
sąmonę tebeveikia sovietinės teisės normos. Ir ar tai nereiškia, kad atkūrusioje 
nepriklausomybę Lietuvoje de jure (teisėje) galioja vieni teisės aktai, o de facto 
(teisinėje sąmonėje, teisiniuose santykiuose) – kiti? 

Tokia išvada galbūt ir atrodytų pernelyg skubota ir neįtikinama, jei jos 
(deja) nepatvirtintų kai kurie teisiškai įtvirtintų, tačiau faktiškai neveikiančių 
įstatymų pavyzdžiai. Vienas iš jų – „Lietuvos Respublikos įstatymas dėl SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo“6, kuris neveikia ne tik adresato (Rusijos), bet ir 
paties įgyvendinimo subjekto (Lietuvos Vyriausybės). Šio įstatymo neveiks-

                                                 
5 Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras, 2008, p. 64–65. 
6 Valstybės žinios. 2000 06 28, Nr. 52, publikacijos Nr. 1486. 
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mingumas aiškiai parodo, jog vien istorinio teisingumo įgyvendinimą dekla-
ruojančių normų priėmimas nėra pakankamas, kad jį būtų galima įgyvendinti, 
nes jos nebūtinai padaro poveikį teisinei sąmonei ir žmonių faktiniams santy-
kiams. Ypač, jei šiems santykiams poveikį daro anksčiau galiojusios teisės 
normos. 

Taigi Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmi-
ninkas V. Landsbergis, 1990 m. kovo 11 d., iš karto po balsavimo dėl Nepri-
klausomybės Akto, paskelbęs: „Lietuva jau laisva. Dvasioje, teisėje laisva“,7 ko 
gero, buvo teisus tik iš dalies. Nes tai, kad dvasios (teisinės sąmonės) laisvę te-
bevaržo okupantų įdiegtas „įsiteikimo paveldas“8 ar kitaip – „liokajaus sin-
dromas“9, atskleidžia daug kitų teisinių ir faktinių istorinio teisingumo įgy-
vendinimo nepriklausomoje Lietuvoje paradoksų.  

 
 
Istorinio teisingumo (ne)įgyvendinimas atkuriant 
nuosavybės teises Lietuvoje 
 
Teisingumo vykdymas pagal 1992 m. priimtos Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 109 str. 1 d. yra paskirtas teismams: „teisingumą Lietuvos Res-
publikoje vykdo tik teismai“10. Pagrindinė Konstituciją aiškinanti institucija 
yra Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas11, kuris keliuose savo nuta-
rimuose aiškino konstitucinio teisingumo principo turinį.  

Viena sunkiausių teisingumo įgyvendinimo problemų iškilo atkuriant 
nacionalizuotos nuosavybės teises Lietuvoje. Šias problemas sprendęs Seimas 
po kelių esminių įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“12 pakeitimų galiausiai buvo priverstas 
ne kartą kreiptis į Konstitucinį Teismą13.  
                                                 
7 1009–2009 m.: 20 lemiamų įvykių ir 20 iškiliausių asmenybių. Veidas, 2009/25, p. 25. 
8  Landsbergis, V. J. Karosas siūlo reviziją.  < http://www.delfi.lt/archive/article.php?id= 

17185921> 
9 Radžvilas, V. Sunki laisvė. Vilnius: Tyto alba, 2005, p. 221. 
10 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos aidas. 1992 11 10, Nr. 220; Valstybės žinios. 

1992 11 30, Nr. 33, publikacijos Nr. 1014. 
11 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2006/n060606.htm>  
12 Valstybės žinios. 1991 07 31, Nr. 21, publikacijos Nr. 545. 
13  <http://www.lrkt.lt/dokumentai/1994/n4l0615a.htm, http://www.lrkt.lt/dokumentai/ 

1995/n5l1222a.htm, http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/n030304.htm> 
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Nagrinėdamas bylas dėl įvairių nuosavybės teisių atkūrimo nuostatų 
konstitucingumo, 1995 m. gruodžio 22 d. nutarime Lietuvos Konstitucinis 
Teismas konstatavo, kad „okupacinei valdžiai įvykdžius žemės, bankų, stam-
biosios pramonės, kito turto, tarp jų gyvenamųjų namų, nacionalizavimą bei 
kitokį neteisėtą suvisuomeninimą, buvo paneigta žmogaus prigimtinė teisė 
turėti privačią nuosavybę“14. 2003 m. kovo 4 d. nutarime Konstitucinis Tei-
smas nurodė, kad „okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsi-
rasti ir neatsirado teisėta valstybinė, visuomeninė nuosavybė, nes teisė negali 
atsirasti neteisės pagrindu. Konstitucinis Teismas 1994 m. gegužės 27 d. nu-
tarime konstatavo, kad „tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik 
faktiškai valstybės valdomu turtu“ 15. 

Taigi Konstitucinis Teismas įvardijo okupacinės (sovietinės) valdžios 
įvykdytą turto nacionalizavimą kaip neteisėtą veiksmą, kuriuo buvo pažeista 
prigimtinė žmogaus teisė į nuosavybę. Be to, Konstitucinis Teismas pabrėžė, 
jog nacionalizuota nuosavybė netapo valstybės nuosavybe. Iš šio teiginio iš-
plaukia, kad nacionalizuoto turto savininku ir toliau išliko jos teisėti savinin-
kai, o valstybė tiesiog savavališku aktu užgrobė faktinį šios nuosavybės valdy-
mą. Taigi nuosavybės valdytoju de facto (bet ne de jure) tapo valstybė, o savi-
ninkais (kurių valdymo teisė neteisėtai apribota) išliko tie patys asmenys.  

2003 m. kovo 4 d. nutarime Konstitucinis Teismas nurodė, kad „pripa-
žindama nuosavybės teisių tęstinumą ir jų atkūrimą, Aukščiausioji Taryba 
1990 m. lapkričio 15 d. priėmė principinį sprendimą ir patvirtino šias nuosta-
tas: neginčytinai pripažįstamas Lietuvos piliečių nuosavybės teisių tęstinu-
mas; Lietuvos piliečiai turi teisę susigrąžinti įstatymo apibrėžtose ribose ir 
tvarka jiems priklausiusį turtą natūra, o nesant galimybės susigrąžinti – gauti 
kompensaciją“16.  

Šios nuostatos leidžia teigti, kad Lietuvos valstybė įsipareigojo ginti pa-
žeistas teises, nors, kaip aiškėja iš Europos Žmogaus Teisių Teismo jurispru-
dencijos, ji to galėjo ir nedaryti: „Teismas ne kartą pabrėžė, kad valstybė netu-
ri pareigos grąžinti asmenims nacionalizuoto turto, tačiau jei ji prisiima tokią 
pareigą, asmuo turi visas galimybes ginti savo teises pagal Pirmojo protokolo 1 
straipsnį nuo pat reikalavimo teisės į nacionalizuotą turtą pripažinimo.“17 
                                                 
14 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/1995/n5l1222a.htm > 
15 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/n030304.htm> 
16 Ten pat. 
17 Švilpaitė, E. Neišnaudotos galimybės: nuosavybės apsauga pagal Europos žmogaus teisių kon-

vencijos Pirmąjį protokolą. Justitia. 2005, 1(55): 44.  
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Tokią valstybės diskreciją patvirtina ir Baltarusijos įstatymų leidėjo pasirin-
kimas neatkurti teisių į nuosavybę, kurį šios šalies Konstitucinis Teismas pri-
pažino teisėtu18. Vis dėlto Lietuvos valstybė, kaip minėta, ne tik aiškiai ir ne-
dviprasmiškai įvardijo nacionalizaciją neteisėtu veiksmu, bet ir įsipareigojo 
grąžinti neteisėtai suvisuomenintą nekilnojamąjį turtą.  

Tačiau tikroji istorinio teisingumo įgyvendinimo de facto ir de jure pro-
blema išryškėja būtent šiame kontekste, nes nuosavybės teisių atkūrimas susi-
dūrė su tam tikrais objektyviais sunkumais, kuriuos pabrėžė Konstitucinis 
Teismas: „įstatymais reguliuojant paneigtų nuosavybės teisių atkūrimą buvo 
būtina atsižvelgti į tai, kad per okupacijos metus susiformavo kiti žmonių tur-
tiniai, socialiniai ir ekonominiai santykiai, atsirado kitos objektyvios aplinky-
bės, dėl kurių visiškai atkurti nuosavybės teisių (grįžti į pirminę padėtį) nebu-
vo įmanoma“19. Kiti turtiniai, socialiniai ir ekonominiai santykiai reiškia, kad 
nuosavybės atkūrimo santykyje atsirado dar viena šalis, turinti savąjį interesą, 
nes neteisėtas, bet faktinis nuosavybės valdytojas – okupacinė valdžia išnuo-
mojo turtą tretiesiems asmenims. Šios šalies santykį su nuosavybės savininkais 
ir Lietuvos valstybe Konstitucinis Teismas apibrėžė taip: „ne nuomininkas, 
bet okupacinė valdžia pažeidė namų savininkų teises, todėl nuomininkas ne-
gali turėti prievolių buvusio savininko atžvilgiu. Lietuvos valstybė, atstatyda-
ma privatinės nuosavybės teisės institutą, įsipareigojo nustatytomis sąlygomis 
ir tvarka atstatyti buvusiems savininkams nuosavybės teises į išlikusius gyve-
namuosius namus“20. Taigi atkuriant nuosavybės teises buvo būtina atsižvelg-
ti į nuomininkų interesus, nes jie pripažinti šalimi, kuriai pretenzijų dėl turto 
savininkai turėti negali. Visas prievoles savininkams įsipareigojo įvykdyti Lie-
tuvos valstybė (nors, kaip jau minėta – ji to galėjo ir nedaryti).  

Siekdamas išspręsti šią keblią situaciją, kurią įvardijo savininkų ir nuo-
mininkų konfliktu, Konstitucinis Teismas 1995 m. gruodžio 22 d. nutarime 
pasirėmė teisingumo samprata. Minimame nutarime toks pasirinkimas nebu-
vo argumentuojamas, tačiau galima spėti, kad norėdamas išspręsti bylą, kurio-
je dėl iš esmės „pakitusių socialinių- ekonominių ir kitų santykių“21 (t. y. fak-
tinės situacijos) numanoma mažiausiai dviejų teisinių sistemų kolizija (nepri-
klausomos Lietuvos – galiojusios 1918–1940 m. ir galiojančios dabar – nuo 

                                                 
18 Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Belarus. Minsk, 2005’4. 
19 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/n030304.htm> 
20 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/1995/n5l1222a.htm>  
21 Ten pat.  
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1990 m. bei jai prieštaraujančios okupuotos Lietuvos, galiojusios 1940–1990 
m.), Konstitucinis Teismas nusprendė nepripažinti nė vienos iš jų viršenybės. 
Atrodo aišku, kad nacionalizacija neteisėta gali būti pripažinta tik remiantis 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos (bei prigimtine) teise, kuria Teismas ir 
rėmėsi minimo nutarimo pradžioje, tačiau sprendimo priėmimo kriterijumi 
Teismas pasirinko ne šias teisės normas, o teisingumo principą. Galime spėti, 
kad toks sprendimas priimtas dėl įstatymų leidėjo pasirinkto riboto nuosavy-
bės teisių atkūrimo kelio, kuris negalėtų būti legitimuotas griežtai laikantis 
(pvz., 1918–1940 m. Lietuvos) teisės normos raidės, nes neleistų daryti jokių 
išlygų nuomininkų interesų apsaugos tikslais22. Tai leistų teigti, kad rėmima-
sis teisingumo principu buvo reikalingas vengiant formalizmo, kuris, kaip ži-
nia, įveikiamas tik pasitelkus aukštesnio lygmens visuomeninių santykių regu-
liatorių – teisės principą. Tačiau suprantama, kad teisingumo principo turi-
nio atskleidimas bei išaiškinimas tokiu atveju įgyja lemiamą reikšmę, nes nuo 
šio išaiškinimo priklauso, koks sprendimas bus priimtas byloje. Bet toks at-
skleidimas ir išaiškinimas yra sudėtinga teisinio (taip pat ir moralinio, filoso-
finio) diskurso problema, nes „kiekvienas (oficialus, neoficialus) interpretato-
rius, aiškindamas teisę, gali perteikti savąją, t. y. subjektyviąją, vertybių siste-
mos sampratą. Tačiau tik oficialaus interpretatoriaus diskrecija sudaro prie-
laidas subjektyviai vertybinei (moralinei) pasaulėžiūrai tapti konstitucinės in-
terpretacijos rezultato dalimi. Rezultato, kuris galės būti doktrininio vertini-
mo objektas, tačiau, neatsižvelgiant į tą vertinimą, būtent šis interpretacinis 
rezultatas sukels realias teisines pasekmes.“23  

Taigi Konstitucinis Teismas, kuriam suteiktos išimtinės galios sukelti 
„realias teisines pasekmes“ konstitucinėse bylose24, pateikė tokį teisingumo 
principo apibrėžimą: „vienas pagrindinių teisės, kaip socialinio gyvenimo re-
guliavimo priemonės, tikslų – teisingumas. Jis yra vienas svarbiausių morali-

                                                 
22 Kaip ir buvo padaryta Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 1941 m. birželio 24–rugpjūčio 4 d., 

kai bolševikinės valdžios nacionalizuotas turtas beveik be išimčių buvo grąžintas buvusiems 
savininkams. Žr. Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai. Vilnius: Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. 

23 Mesonis, G. Keli konstitucijos interpretavimo aspektai: vertybinių (moralinių) argumentų 
galimybė ir ribos. Jurisprudencija. 2009, 2(116): 57. 

24 „iš pačios Konstitucijos kyla ir  Konstitucinio Teismo išimtiniai įgaliojimai oficialiai aiškinti 
Konstituciją, savo jurisprudencijoje pateikti oficialią Konstitucijos nuostatų sampratą – for-
muoti oficialią konstitucinę doktriną“, žr.: <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2006/ 
n060606.htm>  
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nių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų. Teisingumo ir teisinės valstybės   
siekis įtvirtintas Konstitucijos preambulėje. Jis gali būti įgyvendintas užtikri-
nant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, so-
cialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos. Teisingumo negalima 
pasiekti pripažįstant tik vienos grupės arba vieno asmens interesus ir kartu 
neigiant kitų interesus“25.  

Taigi teisingumas apibūdinamas „interesų pusiausvyros“ sąvoka. Teisin-
gumo įgyvendinimas yra galimas tik užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvy-
rą ir išvengiant interesų priešpriešos, atsirandančios pripažįstant tik vienos 
grupės interesus ir neigiant kitos grupės interesus. Konstitucinis Teismas nu-
rodo, kad „neįmanoma išspręsti interesų konfliktų suabsoliutinant asmens, 
siekiančio atstatyti nuosavybės teises į gyvenamąjį namą susigrąžinant jį natū-
ra, teisių gynimo, kartu paneigiant jame gyvenančių nuomininkų teisę turėti 
gyvenamąją patalpą“26. Teisingumo principas reikalauja, kad konfliktas tarp 
šalių – šiuo atveju savininkų ir nuomininkų – būtų sprendžiamas ieškant jų 
interesų pusiausvyros, balanso. Taigi teisingumas reikalauja, kad savininkams 
nebūtų galutinai atkurta nuosavybės teisė, kol nebus užtikrinta nuomininkų 
teisė turėti gyvenamąją patalpą.  

Vadovaudamasis šiais argumentais Konstitucinis Teismas 1995 m. gruo-
džio 22 d. priėmė sprendimą, kuriuo remiantis galima daryti išvadą, kad Sei-
mas, nustatydamas tam tikras sąlygas, būtinas įvykdyti prieš turto grąžinimą, 
nepažeidė konstitucinio teisingumo principo reikalavimo. Visa tai reiškia, kad 
savininkams nuosavybė negrąžinama, o nuomininkai turi teisę toliau nuomo-
tis gyvenamąją patalpą – iš valstybės. Tol, kol valstybė neaprūpins nuominin-
kų kita gyvenamąja patalpa arba kitu atveju – savininkai sutiks atsisakyti rei-
kalavimo susigrąžinti nuosavybę natūra ir priimti kompensaciją už ją. Konsti-
tucinis Teismas nusprendė, kad tokiu būdu pasiekta interesų pusiausvyra. 

Toks sprendimas kelia įvairių klausimų. Pavyzdžiui, ar negrąžinant savi-
ninkams jiems priklausančios nuosavybės buvo pasiekta interesų pusiausvyra? 
Ar tokiu būdu nesuabsoliutinta nuomininkų teisė turėti gyvenamąją patalpą? 
Juk nuomininkų interesas buvo aiškus – nuomotis ir toliau arba gauti kitą gy-
venamąją patalpą. Šis interesas patenkintas visiškai. Tuo tarpu savininkų inte-
resas liko nepatenkintas, nes nuosavybės grąžinimas susietas su valstybės eko-
nominėmis galimybėmis aprūpinti nuomininkus būstu. Kaip rodo tolesnė 

                                                 
25 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/1995/n5l1222a.htm>  
26 Ten pat.  
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įvykių raida, praėjus daugiau nei dešimčiai metų nuo sprendimo priėmimo 
nuosavybė savininkams dar vis negrąžinama27. Tad ar buvo įgyvendintas (is-
torinis) teisingumas?  

Be to, Konstitucinis Teismas nustatė konflikto buvimą tarp dviejų inte-
resų – intereso asmens, siekiančio atkurti nuosavybės teises į gyvenamąjį na-
mą susigrąžinant jį natūra, ir interesų nuomininkų, ginančių teisę turėti gyve-
namąją patalpą. Vertėtų kelti klausimą, ar šiuo atveju iš tiesų esama konflikto? 
Nuomos teisinis santykis yra įprastas ir gana paplitęs teisinis santykis tarp 
nuomotojo ir nuomininko. Kiekvienai iš šalių tinkamai vykdant įsipareigoji-
mus konfliktui tarp šalių kilti nėra pagrindo. Byloje nagrinėjamu atveju konf-
liktas galimas tik dėl vienos priežasties – nuomotoju ir toliau dėl neaiškių 
priežasčių išlieka valstybė, kuri Teismo jau pripažinta tik faktine, bet neteisėta 
turto valdytoja. Grąžinant turtą teisėtam savininkui toks konfliktas panaiki-
namas. Suprantamas Teismo noras apsaugoti nuomininkus nuo per didelių, 
galbūt net ir rinkos kainų, tačiau tai yra nuosavybę įsipareigojusios grąžinanti 
Valstybės, kaip teisėkūros subjekto prerogatyva bei teisė. Šiuo atveju galima 
pagrįstai remtis interesų pusiausvyros argumentu ir juo grįsti valstybės kiši-
mąsi į nuomos kainų reguliavimą. Tokiu būdu būtų siekiama interesų deri-
nimo, siejant jį su valstybės ekonominėmis galimybėmis aprūpinti nuominin-
kus būstu. Todėl jau ne tik savininkai, bet ir nuomininkai taptų suinteresuota 
šalimi, reikalaujančia juos aprūpinti nauju būstu. Tačiau reikia pabrėžti, kad 
Teismo kompetencija pagal valdžių padalijimo principą ir jam suteiktas teisi-
nes (teisėsaugos) funkcijas yra pripažinti, jog teisingumas ir neteisėto nacio-
nalizavimo faktas reikalauja, kad nuosavybė būtų grąžinta. Suprantama, kad 
nutarime Teismas galėtų nurodyti, jog teisingumo kaip interesų pusiausvyros 
samprata reikalauja, kad nuosavybės grąžinimo procese įstatymų leidėjas (bet 
ne pats Teismas!) turėtų atsižvelgti ir į nuomininkų interesus reguliuodamas 

                                                 
27 Pavyzdžiu galima laikyti bylą, kuri pasiekė Europos Žmogaus Teisių Teismą. Savininkai pa-

teikė prašymą grąžinti nacionalizuotą nuosavybę 1991 m., o sprendimas savininkų naudai 
buvo priimtas tik 2000 m. kasacinėje instancijoje – Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Rei-
kia pabrėžti, kad atsakingos Lietuvos institucijos ir toliau negalėjo išspręsti nuosavybės grą-
žinimo klausimo, todėl byla 2004 m. pasiekė Europos Žmogaus Teisių Teismą. Kyla klausi-
mas, ko vertas Lietuvos valstybės įsipareigojimas grąžinti nacionalizuotą nuosavybę, jeigu 
vieną kartą nuo okupacinės valdžios nukentėję piliečiai nukenčia antrą kartą nuo savo – Lie-
tuvos valstybės, būdami priversti bylinėtis su ja teismuose? Žr. Užkurėlienė v. Lithuania, no. 
62988/00, ECHR 7 April 2005 <http://www.echr.coe.int/eng/Press/2005/April/ An-
nouncejudgments5-7042005. htm>.  
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nuomos kainas28.  
Taip pat labai svarbus klausimas, kurio sprendimas, ko gero, ir sukėlė 

anksčiau minėtas problemas – tai teisingumo principo turinio išaiškinimas. 
Ar iš tiesų teisingumo principo turinys turėtų būti aiškinamas apsiribojant 
„interesų pusiausvyros“ konstruktu? Teisingumas nėra vienareikšmė sąvoka, 
o tai reiškia, kad norint priimti teisingą sprendimą, būtina išsamiai išnagrinėti 
įvairius jos aspektus. Juolab kad tiek Konstitucijoje, tiek įvairiuose Konstitu-
cinio Teismo sprendimuose yra pateikta įvairių teisingumo principo turinio 
išaiškinimų29. 

Nuosavybės atkūrimo kontekste visų pirma vertėtų atkreipti dėmesį į 
1993 m. gruodžio 13 d. nutarimą, kuriame Konstitucinis Teismas aiškino 
Konstitucijos preambulės ir 23 straipsnio nuostatas, pabrėždamas, jog „nusi-
kaltimais yra šiurkščiausiai pažeidžiamos žmonių teisės ir laisvės, svarbiausi 
teisės ginami gėriai. Todėl baudžiamieji įstatymai, nustatydami griežtą ir dife-
rencijuotą bausmių sistemą, turi tikslą ne tik padaryti atitinkamą poveikį nu-
teistajam (suvaržant jo asmenines, turtines ar kitas teises), bet ir užtikrinti 
nukentėjusiųjų bei visuomenės interesų gynimą“, nes „negalima teigti, kad vi-
suomenė yra teisinga ir humaniška, jeigu nusikaltėliai gali elgtis laisviau negu 
žmonės, kurie laikosi įstatymo reikalavimų“30.  

Šiame nutarime akivaizdūs tokie teisingumo principo aspektai, kaip pa-
žeidėjų nubaudimas (kaip poveikio priemonė) ir teisingas atsakas teisinių gė-

                                                 
28 Reikia pabrėžti, kad jau pirmoje nagrinėjamo įstatymo redakcijoje buvo numatytos garanti-

jos nuomininkams:  
„21 straipsnis. Garantijos nuomininkams, gyvenantiems buvusiems savininkams grą-
žintinuose gyvenamuosiuose namuose  
Nuomininkai, gyvenantys buvusiam savininkui sugrąžintame name, mokestį už naudojimąsi 
gyvenamąja patalpa moka pagal šalių susitarimą, tačiau neviršijant Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nustatytų maksimalių dydžių.  
...Šio įstatymo  18 straipsnio antrosios dalies 3 punkte numatytais atvejais savininkui drau-
džiama keldinti nuomininkus per dešimt metų nuo nuosavybės teisės atstatymo dienos.  
...Gyvenamąją patalpą  asmeniui, kuris gyvena sugrąžintame savininkui gyvenamajame name, 
suteikia atitinkamo miesto, rajono savivaldybė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės pa-
rengtą ir įgyvendinamą programą.“  

29 Žr. Baublys, L. Teisingumo įgyvendinimas atkuriant nuosavybės teises Lietuvoje. Konstituci-
nė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis. Nr. 1(9). Vilnius, 
2008, p. 322– 338. 

30 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/1993/n3l1213a.htm> 
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rių pažeidimams31,  siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų bei visuomenės interesų 
gynimą.  

Nuosavybės teisių atkūrimo santykio pobūdis nurodo tai, kad jame bū-
tina remtis ne tik teisingumo, kaip interesų pusiausvyros (tarp savininkų ir 
nuomininkų), bet ir teisingumo, kaip atsako į sunkius teisinių gėrių pažeidi-
mus (šiuo atveju – okupacinės valdžios įvykdytiems prigimtinių nuosavybės 
teisių pažeidimams) užtikrinimo, samprata. Tokia samprata reiškia, kad atsa-
kas į savininkų prigimtinių teisių pažeidimą neteisėtai atimant jiems priklau-
sančią nuosavybę gali būti tik nuosavybės grąžinimas arba adekvatus kompen-
savimas. Būtent dėl to nuosavybės teisių atkūrimo pareigą prisiėmusi Lietuvos 
valstybė negali jos neįvykdyti nuomininkų teisių apsaugos pretekstu. Nes tei-
singumas reikalauja ne tik interesų derinimo, bet ir atsako į sunkius teisinių 
gėrių pažeidimus. Todėl tai, kad Lietuvos Konstitucinis Teismas nuosavybės 
teisių atkūrimo konstitucingumo bylose nepakankamai atsižvelgė į šį teisin-
gumo principo aspektą, turėjo lemiamą reikšmę priimant sprendimus. Nes 
tai, kad buvo apsaugotos nuomininkų teisės, bet nebuvo atkurtos nuosavybės 
teisės savininkams, lėmė tai, kad teisingumas nebuvo iki galo įgyvendintas. Ir 
tokiu būdu netiesiogiai pripažinta, kad nors Lietuvoje de jure galioja 1990 m. 
kovo 11 d. aktas ir iš jo kylančios teisinės pasekmės, bet de facto remiamasi 
1940 m. liepos 21 d. deklaracijos normomis, kurios lėmė aptartos faktinės 
(turtinės, socialinės, ekonominės) situacijos susidarymą ir to meto nuosavybės 
teisinių santykių funkcionavimą net ir šiandienos nepriklausomoje Lietuvoje.  

 
 

Sąvokų painiava teisinėje sąmonėje 
 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje iškilusi teisingumo sampratos ir 

įgyvendinimo problema nėra vienintelė Lietuvos teismų jurisprudencijoje ne 
tik todėl, kad teisingumo kaip „interesų pusiausvyros“ apibrėžimu kartais ap-
siriboja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas32. Galima pateikti ir kitų faktinio 
bei teisinio teisingumo įgyvendinimo problemos pavyzdžių. 

                                                 
31 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius: TIC, 2004, p. 267. 
32 „Teisingumas gali būti įgyvendinamas tik užtikrinant interesų pusiausvyrą bei išvengiant so-

cialinio gyvenimo nestabilumo. Teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vieno asmens 
interesus ir neigiant kito asmens teisėtus interesus.“ Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo 
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Byloje V. Landsbergis v. UAB „Ūkininko patarėjas“, kurioje galutinę nu-
tartį 2005 m. sausio 10 d. paskelbė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, gana aiš-
kiai atsispindi tai, ką N. Gaškaitė-Žemaitienė įvardijo „sąvokų painiava mūsų 
sąmonėje“.  

Ieškovo V. Landsbergio vienas iš reikalavimų buvo pripažinti nea-
titinkančia tikrovės, jo garbę ir orumą žeminančia „Ūkininko patarėjas“ pa-
skelbtą žinią, kad „Lietuvą ir „Mažeikių naftą“ išvogusių, o po to perpardavu-
sių Rusijai Lietuvos piliečių grupėje sutartinai veikė <...> V. Landsbergis 
<...>“. Ieškovas savo reikalavimą motyvavo tuo, kad jis Lietuvos ir „Mažeikių 
naftos“ neišvogė, Rusijai nieko neperpardavė, o vien pavadinimą „vagimi“ ieš-
kovas vertino kaip garbės ir orumo įžeidimą33.  

Reikia pabrėžti, kad ieškovas nuorodą į pavadinimą vagimi grindė Lietu-
vos Aukščiausiojo Teismo teisėjų Senato 1998 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 
1 dėl Civilinio kodekso nuostatų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant gar-
bės ir orumo gynimo civilines bylas, kuriame teigiama: „ar paskleistos žinios 
yra žeminančios, įrodinėja ieškovas (CPK 58 str.). Paskleistų žinių žeminantis 
pobūdis nenustatinėjimas, kai žodis ar jų junginiai, kuriais išsakytos žinios, 
yra akivaizdžiai žeminantys (CPK 60 str.). Teiginiai: „vagis“, „sukčius“, „gir-
tuoklis“ ir pan. visuomenėje suprantami vienareikšmiškai ir jų paskleidimas 
protingam, moraliam žmogui sukelia neigiamą nuomonę apie asmenį.“34 

Tačiau nagrinėjant šios bylos eigą Lietuvos teismuose pasirodo, kad tai, 
kas „visuomenėje suprantami vienareikšmiškai ir jų paskleidimas protingam, 
moraliam žmogui sukelia neigiamą nuomonę apie asmenį“, ne visuomet 
vienodai gali būti suprantama teisme. Pirmosios instancijos (apylinkės) tei-
smas minėtą teiginį įvertino kaip paskelbtą tikrovės neatitinkančią ir ieškovo 
V. Landsbergio garbę ir orumą žeminančią informaciją, savo argumentus 
grįsdamas Aukščiausiojo Teismo suformuluota praktika. Tačiau apeliacinės 
instancijos (apygardos) teismas panaikino pirmosios instancijos teismo 
sprendimą. Nagrinėjant argumentus, kuriais tokį sprendimą bandoma pagrįs-
ti žinios ir nuomonės sąvokų skirtumu35, kyla mintys ne tiek apie teisinę ka-
zuistiką ar minties akrobatiką, kiek apie sąvokų painiavą teisinėje sąmonėje. 
Tai lyg netiesiogiai pripažino ir Kasacinio teismo teisėjų kolegija, panaikin-
                                                                                                            

Teismo nutartis. 2002 m. sausio 21 d. civ. b. Nr. 3k-3-146/2002 <http://www.lat.litlex.lt/ 
paieska/doc.asp>.  

33 <http://www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=27663>  
34 <http://www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=26782>  
35 <http://www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=27663>  
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dama apeliacinės instancijos teismo sprendimą bei konstatuodama, kad pir-
mosios instancijos teismo išvada yra teisėta ir nesutikti su ja negalima36.  

Kitos šiame kontekste paminėtinos bylos tiesiogiai siejasi su istorinio tei-
singumo įgyvendinimo problema.  

Lietuvos teismai nagrinėjo bylą, kurioje „būdama septynerių metukų tė-
vo ir dėdės netekusi kaunietė pasiekė istorinį teisingumą: pirmą kartą Lietu-
vos istorijoje nuo sovietų represijų nukentėjusio partizano dukrai teismas pri-
teisė 150 tūkst. litų neturtinei žalai atlyginti“ 37. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, 
kad istorinį teisingumą nukentėjusiajai pavyko pasiekti ne iškarto, nes „nužu-
dyto partizano dukrai palankų sprendimą trečiadienį paskelbė Lietuvos ape-
liacinis teismas. Anksčiau Kauno apygardos teismas buvo nusprendęs, kad 
nuo sovietų represijų nukentėjusiai moteriai kompensacija nepriklauso.“ 38 
Panaši situacija susiklostė ir byloje, kurioje asmeniui, dalyvavusiam žmonių 
trėmimuose į Sibirą, Lietuvos apeliacinis teismas skyrė 5 metų laisvės atėmi-
mo bausmę. Tačiau „buvusio milicininko bylą jau buvo išnagrinėjęs Kauno 
apygardos teismas, nuteistajam skyręs dvejų metų laisvės apribojimo baus-
mę“39.  

Tokia teismų jurisprudencija, kai nukentėjusiesiems tenka sulaukti 
prieštaraujančių vienas kitam bylų sprendimų, gal ir neatrodytų kažkuo iš-
skirtinė, jei ne vienas aspektas – stebina kai kurių teismų atlaidumas ir gailes-
tingumas tais atvejais, kai jie turėtų vykdyti teisingumą. Bet gal nustebti ir ne-
tektų, jei iškeltume kitą klausimą – apie kokį teisingumą yra kalbama? O dar 
tiksliau – apie teisingumą pagal kokią teisę?  

Ar teisę, kuri „sukurta tautos, šimtmečiais atkakliai gynusios savo laisvę 
ir nepriklausomybę, išsaugojusios savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papro-
čius, įkūnijančios prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti 
savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“40, ar teisę, 
sukurtą Lietuvos darbo žmonių, kurie, „nugalėjus Didžiajai Spalio socialisti-
nei revoliucijai ir įkūrus Tarybų valdžią, ...Komunistų partijos vadovaujami, 

                                                 
36 <http://www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=27663>  
37  Teismas: KGB nužudyto partizano dukrai – 150 tūkst. Lt <http://www.delfi.lt/archive/ ar-

ticle.php?id=13573424>.  
38 Ten pat.  
39  Už trėmimus į Sibirą – 5 m. kolonijoje <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ artic-

le.php?id=17464571>. 
40 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos aidas. 1992 11 10, Nr. 220; Valstybės žinios. 

1992 11 30, Nr. 33, publikacijos Nr. 1014. 



 312 

įvykdė esminius socialinius-ekonominius pertvarkymus, apgynė socializmo 
iškovojimus ir sukūrė išsivysčiusią socialistinę visuomenę – tikrosios laisvės 
darbo žmonėms visuomenę, kurioje sukurtos galingos gamybinės jėgos, nepa-
liaujamai kyla liaudies gerovė ir kultūra, tvirtėja neišardoma darbininkų kla-
sės, kolūkinės valstietijos ir liaudies inteligentijos sąjunga“41? 

Nagrinėjant teismų jurisprudenciją atrodo, kad de jure nepagrįstas (pagal 
vieną teisę) gailestingumas tampa de facto pagrįstu (pagal kitą teisę) teisingu-
mu.  

 
 
De jure – 1990 m. kovo 11 d., de facto – 1940 m. liepos 21 d.? 
 
Faktinio ir teisinio istorinio teisingumo įgyvendinimo problemos Lietu-

voje chrestomatiniu pavyzdžiu gali būti laikomas Jono Žemaičio-Vytauto 
pripažinimo vykdžiusiu Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas faktas bei 
jo teisinis vertinimas.  

Seimo priimta „Deklaracija dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos 
valstybės vadovu“42 rėmėsi „Lietuvos valstybės tęstinumu, kuris reiškia, kad 
Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas, nebuvo sunaikinta vi-
są 1940–1990 metų okupacijų laikotarpį“, be to, „Lietuvos Respublikos įsta-
tymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. 
deklaracijos“ (Žin., 1999, Nr. 11-241) 2 straipsnio 2 dalies nuostata, kad Lie-
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba „buvo aukščiausia politinė ir karinė 
struktūra, vadovaujanti šiai kovai, vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietu-
vos teritorijoje““43. Taigi minimi deklaracija ir įstatymas lyg ir aiškiai įvardija 
teisėtos valdžios, kaip vienintelės galėjusios priimti teisės aktus, faktą.  

Tačiau vertinant šį faktą įvyko įdomių transformacijų. Štai, pvz., Seimo 
kanceliarijos pateiktoje išvadoje iš pradžių deklaracija įvardijama „nenormi-
nio pobūdžio aktu“, o paskui teigiama, kad „nėra aišku, kokias teisines pa-
sekmes sukeltų Jono Žemaičio pripažinimas „valstybės vadovu, faktiškai vyk-
džiusiu Respublikos Prezidento pareigas“, kaip nurodoma projekte, atsižvel-
giant į galiojančius įstatymus, reglamentuojančius asmenų, nukentėjusių nuo 
okupacijų, bei jų artimųjų statusą, teises ir kt., ir ar teikiama deklaracija kokių 

                                                 
41 LTSR Konstitucija. Vilnius: Mintis, 1998. 
42 Valstybės žinios. 2009 03 19, Nr. 30-1166 
43 Ten pat.  
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nors teisinių pasekmių siekiama“44. Akivaizdu, kad visi šie „teisiniai“ argu-
mentai pasitelkiami, siekiant apginti nuoseklią Lietuvos teisės sistemą nuo 
„svetimkūnio“, kuris gali ją sugriauti, nes nėra aišku, „kokias teisines pasek-
mes sukeltų“. Be abejonės, per 50 metų sukurtas valdžios struktūras ir priim-
tus teisės aktus įvardijant kaip neteisėtus, sukeliama daug teisės normų kolizi-
jų ir „neaiškumų“, tačiau ar tai yra argumentas faktinę okupaciją nutylėjimo 
būdu pripažinti ir juridine, t. y. teisėta? Ar tokiu būdu, t. y. nepriklausomoje 
Lietuvoje sudarant „teisines“ kliūtis įteisinti 1918–1940 m. nepriklausomos, 
o ne vėlesnės okupuotos Lietuvos teisės sistemą plėtojusius teisės aktus bei 
valdžios struktūras, nėra de facto pripažįstamas 1940 m. liepos 21 d. deklaraci-
jos ir ją lydėjusių teisės aktų galiojimas? 

Seimo kanceliarijos išvadoje pasiremiama ir 2002 m. birželio 19 d. Kons-
titucinio Teismo nutarimu, kuriame konstatuota, kad „neleidžiama nustatyti 
tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigtas individualus, nuo visų kitų 
valstybės pareigūnų teisinio statuso besiskiriantis Respublikos Prezidento tei-
sinis statusas ir sudarytos teisinės prielaidos kurį nors kitą asmenį prilyginti 
Respublikos Prezidentui“45. Gal todėl tuometis Konstitucinio Teismo pirmi-
ninkas pajuto pareigą pateikti ir savąjį – šmaikštų, bet teisinį fakto vertinimą: 
„sako, Seimas taip pareiškė pagarbą pasipriešinimo vadui. Kokia pažanga isto-
rinio teisingumo fronte! 1930-aisiais, Vytauto metais, niekam neatėjo į galvą 
jį atgaline data paskelbti karaliumi“46. Ko gero, teisininkų sąmonei istorinio 
teisingumo samprata pernelyg komplikuota kategorija, nes ji neleidžia apsiri-
boti pozityviosios teisės raide, kuri gali būti neteisinga ir todėl turi būti verti-
nama remiantis teisės principais (pvz., teisingumo). Tai nedžiuginanti išvada, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad prieš daug metų tas pats teismo pirmininkas (dar 
netapęs juo) kritikavo teisininkus pozityvistus tokiais žodžiais: „deja, su tokiu 
[etatistiniu] teisės apibrėžimu nedvejodami sutiktų devyni iš dešimties Lietu-
vos teisininkų. Nėra net užuominos apie kokius nors „aukštesniuosius“ teisės 
principus, kuriems turėtų paklusti įstatymų leidėjai47“. Bet vis dėlto supran-
tama, kad lengviau šmaikštauti apsiribojant formaliais nusistovėjusios (kaž-
kieno nustatytos?) pozityviosios teisės konstruktais, nei bandyti suvokti situ-
                                                 
44 <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=338792>  
45 Ten pat.  
46 Kūris, E. Paskaičiuokime iki trijų, arba ar buvo Lietuvoje karalius Vytautas. Veidas. Nr. 17, 

2009, p. 70 
47 Kūris, E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija. Glindon, M. A.; 

Gordon, M. W.; Osakwe, Ch. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993. 
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aciją, kurioje buvo priimama ir spausdinama 1949 m. vasario 16 d. „Deklara-
cija“ ir kuri galėjo būti analogiška aprašytai Dzūko: „mūsų bunkeris padarytas 
senose žvyriaus duobėse ir ant lubų uždėtas nedidelis sluoksnis žemių. Dabar, 
kada pradėjo lyti, pro šitas lubas kaip pro rėtį vanduo varva ant mūsų galvų, 
„lovų“, popierių... bunkeryje kaip tvarte. Pilna visur šlapių popierių, vanduo 
vis tebevarva. Prie viso to prisidėjo tas, kad pradėjom spausdinti laikraštėlį... 
Taip tvanku ir drėgna!“48 

Tačiau apibendrinti istorinio teisingumo įgyvendinimo de jure ir de facto 
nepriklausomoje Lietuvoje problemą galima būtų pasiremiant tuo, nuo ko šis 
straipsnis ir pradėtas. Pradėtas buvo 1940 metų liepos 21 d. „Lietuvos įstoji-
mo į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąstatą deklaracija“, kurią pa-
sirašė, paskelbė ir Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausiajam 
Sovietui įteikė einantis Prezidento pareigas Ministras Pirmininkas J. Paleckis. 
J. Paleckis (kitas, sūnus) tebesiekia „tikro valstybės suverenumo“ (šeimos tra-
dicija?), atstovaudamas Lietuvai Sąjungoje (šiuo metu kitoje – Europos) ir re-
guliariai pamokydamas Lietuvos liaudį „tikro pramonės ir žemės ūkio pakili-
mo, tikro tautinės kultūros pražydimo, visiško medžiaginių ir dvasinių liau-
dies jėgų išsivystymo“ būdų49. Reikėtų paklausti – kuo užsiima Dzūko ar Že-
maičio sūnūs? Atsakyti galima paties Dzūko žodžiais: „nejauti, kaip širdį ne-
jučiomis suspaudžia: bėga laikas, bėga jaunystė, bėga meilė – viskas bėga... 
Prieš mus nežinia, baisi nežinia... nebe ta Lietuva, žmonės tarytum nebe tie, 
pažįstamų nebeliko, o draugai – jie visi dingo.“50 Dingo ne savo noru, nes re-
guliariam ir efektyviam dingimui užtikrinti buvo sukurta ištisa okupacinė 
naikinimo sistema, kuri de jure lyg ir sunaikinta, bet ar ji sunaikinta de facto? 

 

                                                 
48 Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras, 2008, p. 25–26. 
49 Žr. Veidas, 2008/10, p. 27; 2008/14, p. 25; 2008/26, p. 37; 2008/38, p. 29; 2008/42, p. 33; 

2008/50, p. 31; 2009/14, p. 27 ir kt. 
50 Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras, 2008, p.  
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ŽMOGAUS  TEISIŲ  IR  LAISVIŲ  APSAUGA:  
LIETUVA  EUROPOS  KONTEKSTE 
 
 
 
Edita Žiobienė 
 
 
 
Kiekvienos demokratinės valstybės pareiga – užtikrinti žmogaus teisių ir 

laisvių apsaugą. Sovietų Sąjungos ir sovietų okupuotos Lietuvos konstitucijo-
se tam tikrų žmogaus teisių įtvirtinimas buvo fiktyvus, o kai kurių žmogaus 
teisių nedemokratinio režimo konstitucijos iš viso nenumatė. Todėl, Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, vienas iš pirmųjų uždavinių buvo įtvirtinti žmo-
gaus teisių apsaugą ir pagarbą joms, taip subalansuoti konstitucines vertybes, 
tarp jų ir žmogaus teises, kad nebūtų iškreipta jų esmė ir būtų surastas tinka-
miausias jų balansas. 

Būtų galima teigti, kad rengiant Konstitucijos projektą, kur kas daugiau 
diskusijų buvo kilę dėl Respublikos Prezidento institucijos ir jos kompetenci-
jos ribų, Konstitucinio Teismo steigimo ir kitų, tuo tarpu esminių ginčų dėl 
žmogaus teisių katalogo nebuvo. Suprantama, kad tuo metu tiek mokslinin-
kai, tiek ir politikai analizavo kitų valstybių konstitucines nuostatas, tarptau-
tines ir regionines sutartis, todėl užsienio valstybių patirtis buvo sėkmingai 
panaudota. Būtų galima drąsiai teigti, kad Lietuvos Respublika nuo nepri-
klausomybės atkūrimo nuveikė labai daug žmogaus teisių srityje ir šiandien 
žengia koja kojon su senosiomis Vakarų demokratijos valstybėmis, tačiau, ži-
noma, pasitaiko ir tam tikrų teisinių bei institucinių trūkumų. 

 
 
Konstitucinė žmogaus teisių apsauga 
 
1992 m. spalio 25 d. referendume priimtos Konstitucijos 18 straipsnyje 

įtvirtinta prigimtinių teisių doktrina: „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimti-
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nės“. Pasak Konstitucinio Teismo, Konstitucijoje įtvirtintas žmogaus teisių ir 
laisvių prigimtinio pobūdžio pripažinimo principas reiškia, kad žmogui pri-
klauso nuo jo asmens neatskiriamos ir iš jo neatimamos teisės ir laisvės, kad 
žmogus jas turi ipso facto. Konstitucinis žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio 
pobūdžio pripažinimas numato tai, jog negali būti nustatyta tokia šių teisių ir 
laisvių įgyvendinimo tvarka, kad jų įgyvendinimas priklausytų nuo teise ne-
pagrįstų valstybės institucijų, pareigūnų ar kitų asmenų sprendimų.51 Tačiau 
tai jokiu būdu nereiškia, kad visos prigimtinės žmogaus teisės yra absoliučios 
ir įstatymų leidėjas negali įstatymu nustatyti žmogaus teisių ribų.  

Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtinus žmogaus teisių ir laisvių prigimtinę 
esmę, bet koks žmogaus teisių ir laisvių aiškinimas galimas tik pripažįstant jų 
prigimtinį pobūdį, tokiu būdu prigimtinė teisė tapo pozityviosios teisės dali-
mi.52 Todėl žmogaus teisės užima svarbiausią vietą teisinių vertybių skalėje. 
Konstitucijos 18 straipsnyje nėra įvardytos konkrečios prigimtinės žmogaus 
teisės ir laisvės – jos įtvirtintos kituose Konstitucijos straipsniuose. Konstitu-
cinės žmogaus teisės ir laisvės turi būti interpretuojamos atsižvelgiant pagal 
žmogaus teisių principą, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Toks 
traktavimas leidžia teigti, kad Konstitucijoje nėra pateikto baigtinio šių teisių 
sąrašo. Tai pripažino ir Konstitucinis Teismas53, pabrėždamas, kad joks teisės 
aktas negali nustatyti baigtinio žmogaus teisių ir laisvių sąrašo. Pagal konsti-
tucinės teisės teisinio įtvirtinimo pobūdį galima nurodyti pirmines teises, ku-
rios tiesiogiai įtvirtintos Konstitucijos tekste, ir teises, kurios konstitucinių 
teisių pripažinimą įgauna konstitucinės justicijos institucijos aktuose, kai in-
terpretuojamos Konstitucijos nuostatos54. Taigi iš visuminio reguliavimo 
Konstitucinis Teismas gali išvesti naujas žmogaus teises. 

                                                 
51 Konstitucinio Teismo nutarimas 2004-12-29 „Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusi-

kalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straips-
nio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birže-
lio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d.) 1 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“. 

52 Jarašiūnas, E. Keletas Konstitucinio Teismo, vieno iš konstitucinės doktrinos kūrėjų, veiklos 
aspektų. Jurisprudencija. 1999, 12(4): 50. 

53 Konstitucinio Teismo 1995-01-24 išvada „Dėl Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos 
konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“. 

54 Birmontienė, T. Žmogaus teisių konstitucinė samprata. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, ins-
titucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2007, p. 334–336. 
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Gana dažnai kyla pagrįstas klausimas, ar visos teisės laikytinos prigimti-
nėmis. Pavyzdžiui, kitose šalyse gyvenantys etniniai lietuviai reikalauja apginti 
jų „prigimtinę“ teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidžiant pasilikti ir ki-
tos valstybės pilietybę. Konstitucinis Teismas pabrėžia, kad negalima aiškinti, 
esą bet kuri Konstitucijoje įtvirtinta žmogaus teisė ar laisvė yra prigimtinė 
vien dėl to, kad ji yra įtvirtinta Konstitucijoje. Tam tikros Konstitucijoje 
įtvirtintos žmogaus teisės ar laisvės pažeidimas savaime nereiškia, kad yra pa-
žeistas ir Konstitucijos 18 straipsnyje įtvirtintas žmogaus teisių ir laisvių pri-
gimtinio pobūdžio pripažinimo principas. Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus 
teisės ir laisvės sudaro vieną ir darnią sistemą. Konstitucijoje yra įtvirtinta to-
kia žmogaus teisių ir laisvių samprata, kad vienų asmenų teisės ir laisvės sugy-
vena su kitų asmenų teisėmis bei laisvėmis ir yra derinami skirtingi interesai.55 
Konstitucija traktuojama kaip tam tikras vienas su kitu susijusių, vienas kitą 
numatančių principų „tinklas“, tai leidžia užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintas, 
jos ginamas ir saugomas vertybes.56 

Kadangi konstitucinės nuostatos sudaro darnią sistemą, jas aiškinant, de-
talizuojant įstatymuose ir taikant praktikoje, labai svarbu nepažeisti jų pu-
siausvyros, dėl vienos konstitucinės vertybės apsaugos nepaneigti kitos, sude-
rinti skirtingus interesus, užtikrinti pagarbą visoms žmogaus teisėms ir lais-
vėms, o kartu ir visų interesų grupių teisėms ir teisėtiems lūkesčiams, nes, pa-
sak Konstitucinio Teismo, teises turi kiekvienas žmogus, tai reiškia, kad jas 
turi ir geriausi, ir blogiausi žmonės57. Detaliau žmogaus teisių ir skirtingų in-
teresų derinimo problemas aptarsime nagrinėdami įstatymų leidėjo veiklą,   
siekiant užtikrinti žmogaus teisių apsaugą. 

Principas, jog visos Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės su-
daro bendrą darnią sistemą, suponuoja, kad visos žmogaus teisės ir laisvės yra 
vienodai svarbios. Todėl negalima būti teigti, kad politinės ir pilietinės teisės 
yra svarbesnės ar privalo būti labiau ginamos nei socialinės teisės. Konstituci-
nės socialinės teisės taip pat gali būti vertinamos kaip prima facie teisės, jos yra 

                                                 
55 Konstitucinio Teismo nutarimas 2004-12-29 „Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusi-

kalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straips-
nio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birže-
lio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d.) 1 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“. 

56 Kūris E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija. 2006, 12(90):11. 
57 Konstitucinio Teismo nutarimas 1998-12-09 „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio 

sankcijoje numatytos mirties bausmės“. 
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įpareigojančios, ir žmogus gali reikalauti jas įgyvendinti, taigi jos negali būti 
vertinamos tiesiog kaip tam tikro programinio pobūdžio valstybės siekiai, ta-
čiau akivaizdu, kad šios teisės gali būti įgyvendinamos tam tikru lygiu, jų ribo-
jimas, kaip ir kitų teisių, remiasi proporcingumo, teisių balanso principais bei 
visuomenės galimybėmis jas asmeniui garantuoti58.  

Gana dažnai, nagrinėjant pilietinių ir politinių bei ekonominių, sociali-
nių ir kultūrinių teisių skirtumus, akcentuojama, kad neįmanoma apibrėžti 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių turinio taip, kad jos būtų vienodai 
taikomos kiekvienam žmogui bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, todėl 
bendrieji šių teisių standartai yra nustatomi tik minimalaus lygio, o pilietinių 
ir polinių teisių standartai universalėja, ir valstybės, tapdamos tarptautinių su-
tarčių narėmis, prisiima garantuoti universalius šių teisių standartus. 

Palyginus mūsų Konstitucijoje įtvirtintą žmogaus teisių katalogą su kitų 
Europos valstybių konstitucinėmis žmogaus teisių garantijomis, pažymėtina, 
kad mūsų Konstitucijoje įtvirtintas žmogaus teisių katalogas yra gana moder-
nus, platus. Kitas dalykas – labai sunku lyginti vien Konstitucijų tekstus, nes 
Konstitucijoje įtvirtintų teisių turinys atsiskleidžia tik konstitucinės justicijos 
institucijai oficialiai aiškinant Konstituciją. 

 
 
Konstitucinio Teismo vaidmuo užtikrinant  
žmogaus teisių apsaugą 
 
Pagal savo kompetenciją spręsdamas dėl žemesnės galios teisės aktų (jų 

dalių) atitikties aukštesnės galios teisės aktams, inter alia, Konstitucijai, ir 
vykdydamas kitus savo konstitucinius įgaliojimus, Konstitucinis Teismas – 
savarankiškas ir nepriklausomas teismas – vykdo konstitucinį teisingumą, ga-
rantuoja Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas traktuotinas kaip žmogaus teisių 
apsaugos institucija, nes interpretuodamas Konstitucijos nuostatas, kartu ir 
žmogaus teises reglamentuojančias Konstitucijos nuostatas, atskleidžia žmo-
gaus teisių turinį, jų ribas, tarpusavio derinimo būdus. Būtina pabrėžti, kad 
formuojamos oficialios konstitucinės doktrinos raidai būdinga tai, jog oficiali 
konstitucinė doktrina bet kuriuo konstitucinio teisinio reguliavimo klausimu 
                                                 
58 Birmontienė, T. Žmogaus teisių konstitucinė samprata. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, ins-

titucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2007, p. 338. 
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yra formuojama ne „visa iškart“, bet „byla po bylos“, vienus tos doktrinos 
elementus (fragmentus), atskleistus ankstesnėse konstitucinės justicijos bylo-
se priimtuose Konstitucinio Teismo aktuose, papildant kitais, atskleidžiamais 
Konstitucinio Teismo aktuose, priimamose naujose konstitucinės justicijos 
bylose. Oficialios konstitucinės doktrinos (ir kaip visumos, ir kiekvienu atski-
ru konstitucinio teisinio reguliavimo klausimu) formavimas – tai ne vienkar-
tinis aktas, bet laipsniškas ir nuoseklus procesas, kuris yra nenutrūkstamas ir 
niekuomet nebūna visiškai baigtas.59 Nors Konstitucinis Teismas yra saisto-
mas savo ankstesniųjų nutarimų, visuomeninio gyvenimo kaitos, naujų kons-
titucinių klausimų iškėlimas numato platesnį, gilesnį Konstitucijos aiškinimą, 
naujų tendencijų atsiradimą. Tam įtakos turi ir teisės mokslo plėtojimas, ir 
nuolatinė Konstitucinio Teismo sudėties kaita, ir tai, kad konstitucinė dokt-
rina formuojama kiekvienu konkrečiu atveju aiškinant Konstituciją tiek, kiek 
reikia konkrečiai bylai spręsti. Pavyzdžiui, Konstitucinis Teismas gana dažnai 
interpretuoja asmenų lygiateisiškumo principą, kurio aiškinimas ilgainiui la-
bai pakito.  

1993 m. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad šis konstitucinis princi-
pas taikytinas tik fiziniams asmenims, nes „29 straipsnis yra Konstitucijos II 
skirsnyje, kuris pavadintas „Žmogus ir valstybė“, todėl sąvoka „asmuo“ šiuo 
atveju tegali būti „žmogaus“ sinonimas60. Tačiau ši doktrina gyvavo neilgai, 
jau 1996 m. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad lygiateisiškumo principas 
taikytinas ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims61. Tiesos dėlei reikėtų 
pažymėti, kad tokių kardinalių doktrinos pakitimų nėra daug.  

Būtų galima teigti, kad praktiškai visuose Konstitucinio Teismo nutari-
muose yra interpretuojamos žmogaus teisės arba interpretuojamos nuostatos 
yra glaudžiai susijusios su žmogaus teisėmis. Konstitucinis Teismas yra at-
                                                 
59 Konstitucinio Teismo nutarimas 2004-12-29 „Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusi-

kalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straips-
nio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birže-
lio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d.) 1 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“. 

60 Konstitucinio Teismo 1993-11-08 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 1993 m. kovo 16 d. 
įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo dalinio pakeitimo ir papildy-
mo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

61 Konstitucinio Teismo 1996-01-24 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių 
įstatymo 10 straipsnio pirmosios dalies bei 50 straipsnio pirmosios dalies normų ir Lietuvos 
Respublikos Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 2 straipsnio antrosios dalies 
bei 14 straipsnio šeštosios dalies nuostatų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 



 320 

skleidęs įvairių žmogaus teisių turinį (ar tam tikrus jo elementus): politinių 
teisių (teisę dalyvauti valdant savo šalį, rinkimų teisę), pilietines teises (teisę į 
privatų gyvenimą: tiek viešojo asmens, tiek įtariamojo, kai taikomas nusikals-
tamos veiklos modelis ar kitos priemonės, religijos laisvę, ypač daug nutarimų 
dėl nuosavybės teisės: tiek nuosavybės teisių atkūrimo, tiek privatizavimo ir 
kitais klausimais, teisę į teisingą teismą ir kt.), socialines teises (teisę į mokslą, 
teisę į nemokamą mokslą, teisę į pensiją, teisę į socialines garantijas ir t. t.). 

Deja, šiuo metu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nėra numatytos 
teisės žmogui kreiptis tiesiogiai į Konstitucinį Teismą. Kad sudėtinga konsti-
tucinė problema pakliūtų į Konstitucinį Teismą, asmuo turi teisę prašyti, jog 
bendrosios kompetencijos ar administracinis teismas, nagrinėjantis jo bylą, 
matydamas įstatymo ar kito teisės akto atitikties Konstitucijai problemą ir 
vadovaudamasis Konstitucijos 110 straipsnio nuostata, kreiptųsi į Konstitu-
cinį Teismą. Viena vertus, toks apsunkintas klausimo patekimas į Konstitu-
cinį Teismą lyg ir laikytinas žmogaus teisių suvaržymu, tačiau, kita vertus, as-
muo į bendrosios kompetencijos ar administracinį teismą kreipiasi dėl konk-
retaus ginčo ir tik iškilus įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo klau-
simui būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą. Bet tikimybė, kad bendrosios ar 
administracinės kompetencijos teismas neapgins pažeistos teisės, yra, nes tei-
smas gali ir neįgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.  

Suprantama, kad tokių sėkmingų atvejų, kai žmogus savarankiškai pa-
ruoš kreipimąsi į Konstitucinį Teismą, bus tikrai mažai, tačiau šios teisės su-
teikimas padėtų užtikrinti geresnę žmogaus teisių gynybą. Tikėtina, kad įsta-
tymų leidėjas praplės Konstitucijos 106 straipsnyje įvardytų subjektų, galinčių 
kreiptis į Konstitucinį Teismą, sąrašą. Manytina, kad teisė kreiptis į Konsti-
tucinį Teismą taip pat turėtų būti suteikta kontrolierių institucijoms, nes jos, 
kasdien nagrinėdamos žmogaus teisių pažeidimus, suabejojusios įstatymo ar 
kito teisės akto konstitucingumu, galėtų profesionaliau ir sėkmingiau kreiptis 
į Konstitucinį Teismą62. Be to, subjektų, galinčių kreiptis į Konstitucinį Tei-
smą, rato išplėtimas garantuotų didesnę konstitucinių žmogaus teisių apsaugą 
ir ženkliai sumažintų tarptautinių institucijų sprendimų dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Lietuvos atžvilgiu. 

                                                 
62 Plačiau šia tema: Žiobienė, E. Žmogaus teisių apsauga: institucinis aspektas. Lietuvos konsti-

tucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 
2007, p. 364–382. 
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Ratifikuotos tarptautinės sutartys ir jų apsaugos  
mechanizmai 
 
Žmogaus teisių institutas konstitucinėje teisėje yra glaudžiai susijęs su 

tarptautinės teisės dokumentais, reglamentuojančiais žmogaus teises. Kiek-
viena valstybė renkasi, kokį statusą suteikti tarptautinei sutarčiai ir kaip vyk-
dyti tarptautinius įsipareigojimus. Konstitucijos 138 straipsnio trečioji dalis 
nustato, jog tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos 
Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Pasak 
Konstitucinio Teismo, Lietuvos valstybė, pripažindama tarptautinės teisės 
principus ir normas, šalies gyventojams negali taikyti iš esmės kitokių standar-
tų. Save laikydama lygiateise tarptautinės bendrijos nare, ji savo valia priima ir 
pripažįsta šiuos principus bei normas, jos papročius, dėsningai integruojasi į 
pasaulio kultūrą ir tampa natūralia jos dalimi.63 1969 m. Vienos konvencijos 
dėl sutarčių teisės 27 straipsnis nustato, kad šalis negali remtis vidaus teisės 
nuostatomis norėdama pateisinti tai, jog ji nesilaikė sutarties. Visuotinai pri-
pažinta, kad valstybė atsako už savo institucijų ir pareigūnų veiksmus, padary-
tus pagal jų kompetenciją. Valstybei atsakomybė gali tekti tiek už įstatymų 
leidžiamosios ir vykdomosios valdžių, tiek ir už teisminės valdžios veiksmus ir 
neveikimą. Tarptautiniuose santykiuose dalyvauja valstybė kaip vientisas vie-
netas, o ne kaip atskiros valdžios: įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ar teismi-
nė. Valstybei tenka atsakomybė už netinkamą įstatymų leidėjo veiklą (kai 
įstatymo nuostatos akivaizdžiai pažeidžia tarptautinius įsipareigojimus arba 
delsiama priimti įstatymą), už vykdomosios valdžios netinkamus veiksmus bei 
priimtus teismo sprendimus. Tarptautinių ir regioninių organizacijų nereikėtų 
įsivaizduoti kaip dar vienos teisminės instancijos, kuriai galima apskųsti nacio-
nalinio teismo sprendimą. Tarptautinė bendruomenė suinteresuota, kad vals-
tybė gerbtų susitarimus, vykdytų įsipareigojimus ir tik tuomet, kai šie įsiparei-
gojimai nevykdomi, valstybei gali būti taikoma tam tikra atsakomybė. 

Lietuvos Respublika, atkūrusi nepriklausomybę, labai aktyviai jungėsi ir 
ratifikavo tiek Jungtinių Tautų (Pilietinių ir politinių teisių paktą, Ekonomi-
nių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Vaiko teisių konvenciją, Visų formų 
rasinės diskriminacijos panaikinimo konvenciją, Visų formų moterų diskri-
minacijos panaikinimo konvenciją ir kt.), tiek ir Europos Tarybos sutartis 
                                                 
63 Konstitucinio Teismo nutarimas 1998-12-09 „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio 
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(Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Socialinę 
chartiją (pataisytą), Žmogaus teisių ir biomedicinos konvenciją, Konvenciją 
prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą 
ir kt.), reglamentuojančias žmogaus teises. Visos šios ratifikuotos tarptautinės 
sutartys yra tiesiogiai taikomas Lietuvos Respublikos vidaus teisėje, tačiau jų 
nuostatos negali prieštarauti Konstitucijai, o kilus prieštaravimui įstatymams, 
taikomos tarptautinės sutarties nuostatos.  

Valstybės tarptautiniai įsipareigojimai, kurie kyla prisijungus prie tarp-
tautinių sutarčių, ypač tokių, kurios įtvirtina žmogaus teises, neretai lemia ne 
tik ordinarinės, bet ir konstitucinės teisės pokyčius. Šiuo metu didžiausią įta-
ką ne tik Lietuvos, bet ir kai kurių kitų Europos valstybių žmogaus teisių 
konstitucinei doktrinai turi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencija ir jos jurisprudencija.64 Konstitucinis Teismas pažymėjo, 
jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija yra 
ypatingas tarptautinės teisės šaltinis, kurio tikslas kitoks nei daugumos kitų 
tarptautinės teisės aktų. Šis tikslas yra visuotinis – siekti, kad Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje skelbiamos teisės būtų visuotinai ir veiksmingai 
pripažįstamos ir kad jų būtų laikomasi ginant ir toliau įgyvendinant žmogaus 
teises ir pagrindines laisves. Šiuo, tai yra tikslo, požiūriu Konvencija atlieka 
tokią pat funkciją kaip ir konstitucinės žmogaus teisių garantijos, nes Konsti-
tucija įtvirtina šias garantijas šalyje, o Konvencija – tarptautiniu lygiu.65  

Klasikinė žmogaus teisių koncepcija numato valstybei pareigą nesikišti ir 
netrukdyti žmogui naudotis savo teisėmis. Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijos 1 straipsnyje nustatyta, kad susitariančios 
šalys įsipareigoja garantuoti Konvencijoje apibrėžtas teises ir laisves. Šis įsipa-
reigojimas apima ne tik negatyvią, bet ir pozityvią valstybės pareigą garantuoti 
žmogaus teises. Negatyvioji valstybės pareiga pasireiškia labiau politinių ir pi-
lietinių teisių atžvilgiu, o pozityvioji valstybės pareiga dažniau yra susijusi su 
ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis žmogaus teisėmis.66 

Konstitucinis Teismas ne viename nutarime yra konstatavęs, jog Euro-

                                                 
64 Birmontienė, T. Žmogaus teisių konstitucinė samprata. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, ins-

titucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2007, p. 321. 
65 Konstitucinio Teismo 1995-01-24 išvada „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

66 Harris, D. J.; O’Boyle, M.; Warbrick, C. Law of European Convention on Human Rights. 
London: Butterworths, 1999, p. 19. 
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pos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją vertina kaip teisės aiškinimo šaltinį, 
kuris yra labai svarbus aiškinant Lietuvos teisę67. Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudencija yra labai turtinga ir turininga: per daugiau nei 50 me-
tų veiklos sprendimuose gvildenami įvairūs pilietinių ir politinių teisių turi-
nio ir tarpusavio derinimo aspektai. Pažymėtina, kad pokyčiai visuomenėje 
atsiliepia ir šio Teismo praktikai, Konvencijos nuostatos interpretuojamos 
nagrinėjant vis naujas individualias teisines problemas, išnyksta anksčiau 
griežtai brėžta riba tarp pilietinių politinių teisių ir socialinių, ekonominių, 
kultūrinių teisių blokų. Vis dažniau Teismas, nagrinėdamas pilietinių teisių 
pažeidimus (pagal 3 straipsnį – teisė nebūti kankinamam, žeminamam, 6 
straipsnį – teisė į teisingą teismą, 8 straipsnį – teisė į privatų gyvenimą, Pir-
mojo protokolo 1 straipsnį – teisė į nuosavybę ir kt.) apgina ne tik šias teises, 
bet ir su jomis susijusias socialines teises (teisę į sveikatos apsaugą, teisę gauti 
pensiją ar socialines išmokas ir kt.). Įsigaliojus Europos žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencijos Dvyliktajam protokolui, Teismo 
kompetencija dar labiau išsiplėtė. Šio protokolo 1 straipsnis nustato, jog 
draudžiama diskriminacija naudojantis bet kuria teise, garantuojama teisės 
aktų, dėl tokių pagrindų kaip lytis, rasė, spalva, kalba, religija, politinės ar ki-
tos nuostatos, nacionalinė ar socialinė kilmė, asocijavimas su nacionalines 
mažumos, nuosavybės, gimimo ar kito statuso. Kaip matome, šiuo straipsniu 
įtvirtinama plati apsauga nuo diskriminacijos – tiek naudojantis bet kuria 
žmogaus teise (neskirstant į pilietines, politines, socialines, ekonomines ar 
kultūrines), tiek ir praktiškai bet kokiu pagrindu, nes straipsnyje pateiktas il-
gas pagrindų sąrašas nėra baigtinis ir prireikus net ir neišvardytas atvejis galėtų 
būti interpretuojamas kaip diskriminacija dėl „kitokio statuso“. Pasak Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismo prezidento L.Wildhaberio, nediskriminavimo 
garantijos ilgą laiką buvo suvokiamos kaip antraeilės, todėl naujasis reglamen-
tavimas žada vesti Europos Žmogaus Teisių Teismą į visiškai naujų moder-
niosios visuomenės problemų sprendimą.68 

                                                 
67 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 1997-02-13 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos alko-

holio kontrolės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 
1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutari-
mo Nr. 179 „Dėl alkoholio reklamos kontrolės“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai“, Konstitucinio Teismo 1998-03-10 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų 
įstatymo 20 straipsnio trečiosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir kiti. 

68 Wildhaber, L. Protection against Discrimination under the European Convention on Hu-
man Rights – a Second – Class Guarantee? Riga Graduate School of Law. Non-
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Kita vertus, per pastaruosius 50 metų iš esmės pasikeitė žmogaus teisių 
problematika, vis dažniau paduodami skundai dėl teisės į privatų gyvenimą, 
siekiant apginti asmens teisę keisti lytį, homoseksualiems asmenims uždrau-
dus įsivaikinti vaiką, saugant ŽIV infekuoto asmens sveikatos paslaptį ir t. t. 
Šie pavyzdžiai rodo, jog tarptautinėje teisėje nėra ir negali būti baigtinio žmo-
gaus teisių katalogo, o teisminė praktika yra kintanti ir evoliucionuojanti. 

Kitų tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių žmogaus teises, priežiūros 
mechanizmai nėra tokie efektyvūs ir darantys įtaką Lietuvos nacionalinei tei-
sei, tačiau būtina pažymėti, kad bet kokios sutarties priežiūros institucijos 
pastabos dėl tarptautinės sutarties vykdymo valstybei yra svarbios ir įpareigo-
jančios.  

Išskirtinis vaidmuo tenka Europos Sąjungos teisei, ilgą laiką vengusiai 
įtraukti žmogaus teisių apsaugą į savo teisės aktus. Lietuvai tapus Europos Są-
jungos nare, teko gerokai patobulinti žmogaus teisių reglamentavimą, ypač 
asmenų lygiateisiškumo, darbo teisių, laisvo judėjimo ir kitose srityse. Daug 
vilčių sieta su 2000 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kurioje 
įtvirtintas labai modernus žmogaus teisių katalogas, tačiau paties dokumento 
juridinė galia yra visai menka. Tikėtasi, kad, priėmus Sutartį dėl Europos 
Konstitucijos, šis modernus katalogas taps privalomas visoms valstybėms na-
rėms, deja, šioms viltims nebuvo lemta išsipildyti. 

 
 
Žmogaus teisių apsauga įstatymų leidyboje 
 
Įgyvendinant Konstitucijos nuostatas ir įtvirtinant žmogaus teises įsta-

tymuose, didžiausia pareiga tenka tautos atstovybei – Seimui – priimti tokius 
įstatymus, kurie įteisintų žmogaus teises ir pagarbą joms, nustatytų žmogaus 
teisių ribas, jų tarpusavio derinimo būdus ir tam tikrus atvejus, kai žmogaus 
teisės galėtų būti ribojamos. Seimas – vienintelė institucija, galinti leisti įsta-
tymus. Įstatymų leidyba įgyvendinama priimant naujus įstatymus, keičiant ar 
pildant jau galiojančius įstatymus arba panaikinant įstatymus (t. y. pripažįs-
tant įstatymus netekusiais galios). Pagrindinis reikalavimas įtvirtinti žmogaus 
teisių apsaugą įstatymuose taip, kad priimti įstatymai atspindėtų Konstituci-
jos dvasią ir tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš tarptautinių sutarčių ir 
narystės Europos Sąjungoje, o kartu užtikrinti, kad šie įstatymai neprieštarau-
                                                                                                            

discrimination: A Human Right. Strasbourg, 2006, p. 47–50. 
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tų Konstitucijai. Be to, konstitucinis teisinės valstybės principas numato, kad 
teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos 
nuoseklumas ir vidinė darna; kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį 
orientuoti pagal teisės reikalavimus, teisinis reguliavimas turi būti palyginti 
stabilus69. Priešingu atveju teisės subjektams būtų sudėtinga žinoti, ko iš jų 
reikalauja teisė.70  

Teisės reguliacinis vaidmuo labai priklauso nuo visuomeninio gyvenimo 
intensyvumo. Kuo sudėtingesni žmonių socialiniai santykiai, tuo didesnis po-
reikis šiuos santykius reguliuoti, t. y. priimti teisės aktus, kurie sudarytų prie-
laidas spręsti socialinių interesų konfliktus. Tokiu būdu išvengiama atsitikti-
numų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos.71  

Žmogaus teisių ir laisvių pusiausvyros principas kyla iš teisės, kaip socia-
linio reguliatoriaus, funkcijų. Teisė yra socialinio kompromiso siekimo prie-
monė, turinti tikslą – saugoti visuomenės narių teises. Pasak Konstitucinio 
Teismo, teisinės galios požiūriu nė viena konstitucinė norma negali būti vir-
šesnė kitos atžvilgiu. Net ir tais atvejais, kai Konstitucijos normos formuluo-
jamos kaip absoliutūs principai, pavyzdžiui, žmogaus privatus gyvenimas yra 
neliečiamas (Konstitucijos 22 straipsnio pirmosios dalies nuostata), šios 
normos turi būti įgyvendinamos ir interpretuojamos atsižvelgiant į kitas 
Konstitucijos nuostatas. Negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pa-
gal kurį asmuo, įgyvendindamas vieną konstitucinę teisę, netektų galimybės 

                                                 
69 Konstitucinio Teismo nutarimas 2004-12-29 „Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusi-

kalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straips-
nio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birže-
lio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d.) 1 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“. 

70 Konstitucinio Teismo nutarimas 2005-09-29 „Dėl Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos 
įstatymo 17 straipsnio (2002 m. birželio 4 d. redakcija) 4 dalies atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“. 

71 1995 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos 1993 m. liepos 15 d. įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilno-
jamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ papildymo ir pakeitimo“ 8 punkto, kuriuo iš naujo 
išdėstytas įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų“ 12 straipsnio pirmosios dalies 3 punktas, ir Lietuvos Respublikos 1993 m. 
liepos 15 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo papildymo ir pa-
keitimo“ 23 punkto, kuriuo iš naujo išdėstytas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstaty-
mo 16 straipsnio septintasis punktas, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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įgyvendinti kitą konstitucinę teisę.72 
Vienas iš žmogaus teisių derinimo būdų yra žmogaus teisių ribojimas. 

Klasikinė žmogaus teisių doktrina skirsto žmogaus teises į absoliučias (neri-
bojamas) ir neabsoliučias (ribojamas). Pirmajai grupei priskirtinos teisė į gy-
vybę ir teisė į orumą (įskaitant teisę nebūti žeminamam, kankinamam, šmei-
žiamam ir kt.). Konstitucinis Teismas ne kartą savo nutarimuose yra pabrė-
žęs, kad teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių irgi laikytina absoliučia. Ant-
rajai grupei priskirtinos praktiškai visos kitos žmogaus teisės, kurias riboti ga-
lima t. y. teisėtumo reikalavimai laikomi pagrįstais, jeigu atitinka dvi sąlygas: 

1) yra teisėti, 
2) būtinai reikalingi demokratinėje visuomenėje.73 
Teisėtumo reikalavimas reiškia, kad apribojimai turi būti nustatomi tik 

įstatymu, kuris viešai paskelbiamas, o jo normos suformuluojamos pakanka-
mai aiškiai. Įstatymais apibrėžiant teisių įgyvendinimo ribas, būtina atsižvelgti 
į atitinkamos teisės (ar laisvės) paskirtį bei prasmę ir Konstitucijoje nustatytas 
jos ribojimo galimybes bei sąlygas. Sprendžiant, ar konkretus ribojimas yra 
būtinai reikalingas demokratinėje visuomenėje, pirmiausia reikia išsiaiškinti 
ribojimo tikslus ir paskirtį, o antra, nustatyti, ar ribojimo priemonės yra pro-
porcingos   siekiamam teisėtam tikslui. Pasak Konstitucinio Teismo, žmogaus 
teisių ribojimas turėtų būti vertinamas protingumo ir akivaizdžios būtinybės 
kriterijais, be to, turi atitikti teisingumo sampratą74. 

Taigi įstatymų leidėjui tenka gana sunki užduotis surasti žmogaus teisių 
ir laisvių pusiausvyrą, neiškreipiant kitais teisės aktais nustatytų kitų žmogaus 
teisių ir laisvių pusiausvyros reglamentavimų, o kartu paisyti Konstitucijos 
nuostatų. Įstatymų leidyba – ilgalaikis nenutrūkstamas procesas. Kintant vi-
suomenei, vykstant įvairiems socialiniams procesams, kinta ir žmogaus teisių 
                                                 
72 2000 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, 
atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“. 

73 Konstitucinis Teismas proporcingumo arba pusiausvyros principą suformulavo remdamasis 
Europos žmogaus teisių teismo praktika bylose: Soering v. United Kingdom, Judgement 
1989 July 7, Handyside v. United Kingdom, Judgement 1976 December 7, Lingens v. Aust-
ria, Judgement 1986 July 8 ir kt. 

74 Konstitucinio Teismo 1997-02-13 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontro-
lės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 
straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 
„Dėl alkoholio reklamos kontrolės“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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apsaugos problematika. Pavyzdžiui, padidėjus migracijai, iškilo pilietybės 
(netgi dvigubos pilietybės) problema, politinių teisių įgyvendinimo problema 
(ar savivaldos rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų sąrašuose gali būti 
kitos ES valstybės piliečiai, nes politinės partijos nariais gali būti tik LR pilie-
čiai), vaiko teisių apsaugos užtikrinimo problema (kai tėvai išvyksta į kitą šalį, 
o vaikai lieka Lietuvoje, kaip užtikrinti jų teises, arba kaip nustatyti vaikų gy-
venamą vietą, kai tėvai po skyrybų nusprendžia gyventi skirtingose valstybėse) 
ir daugybė kitų problemų.  

Deja, šiandien ordinarinės teisės spragos yra dažnas reiškinys. Kai įsta-
tymų leidėjas nėra įstatymu sureguliavęs tam tikrų santykių, teismas, spręs-
damas individualų ginčą, privalo taikyti Konstituciją ir bendruosius teisės 
principus, tačiau tai neatleidžia įstatymų leidėjo nuo pareigos sureguliuoti 
įstatymu atitinkamus santykius. Kitaip sakant, įstatymų leidėjo pareiga pa-
naikinti visas ordinarinės teisės spragas. 

 
 
Institucinė žmogaus teisių apsauga 
 
Konstitucija numato valstybės pareigą užtikrinti žmogaus teisių apsaugą 

ne tik įstatymais, bet ir kitomis priemonėmis. Viena iš tokių svarbių priemo-
nių – žmogaus teisių apsaugos institucijų sukūrimas ir jų efektyvi veikla. 
Konstitucijos 73 straipsnyje numatyta, kad piliečių skundus dėl valstybės ir 
savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo 
tiria Seimo kontrolieriai; jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti 
iš užimamų pareigų; Seimo kontrolierių įgaliojimus nustato įstatymas. Šio 
Konstitucijos straipsnio trečiojoje dalyje nurodoma, kad prireikus Seimas 
steigia ir kitas kontrolės institucijas, kurių sistemą ir įgaliojimus nustato įsta-
tymas. 

Reikėtų pasidžiaugti, kad per pastaruosius dešimtmečius buvo įkurtos 
veiksmingai dirbančios kontrolierių institucijos: Seimo kontrolierių įstaiga, 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vaiko teisių kontrolieriaus tarnyba, 
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Tačiau Konstitucijos 73 straipsnio 
trečioji dalis įstatymų leidėją įpareigojo įstatymu sukurti kontrolės institucijų 
sistemą. Tokia sistema nėra sukurta iki šiol. Niekas nesugebėtų paaiškinti, 
kodėl Asmens duomenų apsaugos inspekcija yra įsteigta Vyriausybės ir jos va-
dovą skiria Ministras Pirmininkas, nors pagal savo funkcijas ši institucija galė-
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tų pretenduoti būti viena iš nepriklausomų (atsiskaitančių Seimui kaip Tau-
tos atstovybei) žmogaus teisių apsaugos institucijų.  

Stebėtina, kad nors ir chaotiškai, nesukuriant kontrolės institucijų si-
stemos, įstatymų leidėjas vis dėlto įkūrė reikalingiausias kontrolierių instituci-
jas. Visos šios institucijos yra nepriklausomos, turinčios atsiskaityti Seimui. 
Įstatymuose yra užtikrinamas šių institucijų nepriklausomumas: nustatyta 
pareigūnų skyrimo ir atleidimo tvarka, kompetencija, įgaliojimų ribos ir 
trukmė, finansavimas ir atskaitomybė. 

Visų kontrolierių nepriklausomumui garantuoti įstatymuose nustatytas 
bendras principas, kad jų pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis ren-
kamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose ir 
įstaigose, taip pat su darbu juridiniuose asmenyse. Jie negali gauti kito atlygi-
nimo, išskyrus nustatytą pagal einamas pareigas ir užmokestį už mokslinį bei 
pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos 
tobulinimo įstaigose, už neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei autorinį atlygi-
nimą už kūrybinį darbą. 

Seimo kontrolieriai, lygių galimybių kontrolierius, vaiko teisių kontro-
lierius ir žurnalistų etikos inspektorius privalo atsiskaityti tik parlamentui, o 
vykdomosios valdžios institucijos ir kitos tiek valstybės, tiek ir privataus sek-
toriaus institucijos bei valstybės tarnautojai ar politikai neturi teisės tiesiogiai 
ar netiesiogiai kištis į šių institucijų darbą.  

Būtina pabrėžti, kad Seimo kontrolierių, lygių galimybių kontrolieriaus, 
vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ir žurnalistų etikos inspektoriaus reikala-
vimu jiems reikalinga informacija, dokumentai ir kita medžiaga, būtini jų 
funkcijoms atlikti, turi būti pateikiami nedelsiant, o asmenims, trukdantiems 
Seimo kontrolieriams, lygių galimybių kontrolieriui, vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriui ir žurnalistų etikos inspektoriui atlikti savo pareigas, nustatyta 
administracinė atsakomybė. 

Seimo kontrolierių, lygių galimybių kontrolieriaus, vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus ir žurnalistų etikos inspektoriaus priimami sprendimai yra pri-
valomi toms institucijoms ar asmenims, kurių atžvilgiu jie priimti. Vis dar ky-
la diskusijų dėl šių institucijų priimtų sprendimų galios ir apskundimo gali-
mybės. Manytina, kad kontrolierių kaip nepriklausomų arbitrų sprendimai 
turėtų būti gerbiami ir vykdomi. Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 
straipsnio antrojoje dalyje nurodyta, jog Administracinių teismų kompetenci-
jai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų), ki-
tos kontrolės institucijos šiame įstatyme nenurodytos. Manytina, kad esminis 
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klausimas yra sprendimo galia, jeigu sprendimas yra rekomendacinio pobū-
džio ir nesukelia teisinių pasekmių, tai kreiptis į teismą dėl tokios sprendimo 
teisėtumo lyg ir nėra būtinybės, tačiau jeigu sprendimas yra teisiškai privalo-
mas ir kyla abejonių dėl jo teisėtumo (pagrįstumo), tai kiekvienas asmuo turi 
teisę kreiptis į teismą, kaip jau buvo minėta. Konstitucinis Teismas ne kartą 
yra konstatavęs, jog nėra tokio teisinio ginčo, dėl kurio nebūtų galima kreiptis 
į teismą, kitaip sakant, jeigu asmuo mano, kad kontrolieriaus priimtas spren-
dimas yra neteisėtas ir todėl pažeidžia jo teises, jis gali kreiptis į teismą. Iš tik-
rųjų kontrolierių institucijų sprendimai yra labai įvairūs: Seimo kontrolierių 
sprendimai – labiau rekomendacinio pobūdžio, lygių galimybių kontrolierius 
ir žurnalistų etikos inspektorius gali nustatyti įstatymų pažeidimus ir taikyti 
administracines sankcijas. 

Įstatymai reglamentuoja mūsų nagrinėjamų institucijų teisę teikti siūly-
mus tiek įstatymų leidžiamajai, tiek ir vykdomajai valdžiai dėl jų kompetenci-
jai priskirtų funkcijų vykdymo. Seimo kontrolieriams įstatymas suteikia teisę 
siūlyti, kad būtų pakeisti įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai, varžantys 
žmogaus teises ir laisves; lygių galimybių kontrolieriui – teikti pasiūlymus dėl 
teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų; vaiko 
teisių apsaugos kontrolieriui – teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų pa-
keitimų ir naujų teisės aktų priėmimo bei politikos, susijusios su vaiko teisių 
ir jo teisėtų interesų apsauga, formavimo bei įgyvendinimo; Žurnalistų etikos 
inspektoriui – teikti siūlymus dėl visuomenės informavimo principų įgyven-
dinimo tobulinimo. 

Manytina, jog kontrolierių institucijoms turėtų būti suteikta teisė kreip-
tis į Konstitucinį Teismą, kad šie, pastebėję įstatymo ar kito teisės akto, reg-
lamentuojančio žmogaus teises ar jų ribojimą, galimą prieštaravimą Konstitu-
cijai, inicijuotų abejotino teisės akto konstitucingumo patikrinimą. 

Vertinant Lietuvos žmogaus teisių institucinę apsaugą Europos konteks-
te, reikėtų pastebėti, kad mūsų kontrolierių institucijų veikla yra gana efekty-
vi, tačiau nukreipta į individualių pažeidimų tyrimą, o valstybėje vis dar 
trūksta institucijos, kuri atliktų žmogaus teisių stebėseną, žmogaus teisių ty-
rimus, konsultuotų valstybės valdžios institucijas ir atliktų kitas svarbias 
žmogaus teisių apsaugos funkcijas75, tokios institucijos sėkmingai dirba dau-
gelyje Europos valstybių. 

                                                 
75 Plačiau apie tokios pobūdžio institucijas skaitykite: Žiobienė, E. Nacionalinės žmogaus teisių 

institucijos perspektyvos Lietuvoje. Jurisprudencija. 2008, 9(111): 86–94. 
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Pažeistų žmogaus teisių gynimas teismuose 
 
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Asmuo, kurio konstitu-

cinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.“ Pasak Konsti-
tucinio Teismo, konstitucinė teisė kreiptis į teismą reiškia, kad teisinėje vals-
tybėje kiekvienam užtikrinama galimybė savo teises ginti teisme tiek nuo kitų 
asmenų, tiek nuo neteisėtų valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų. Kons-
titucijos 30 straipsnio 1 dalies nuostata, jog asmuo, kurio konstitucinės teisės 
ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, įtvirtina asmens konstitu-
cinę teisę turėti nešališką ginčo arbitrą.76 Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies 
nuostatoje yra įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prioriteto ir univer-
salumo principas, kurio veiksmingumas tiesiogiai siejasi su Konstitucijos 29 
straipsnio nuostata, jog teismui visi asmenys lygūs77. Asmens teisė kreiptis į 
teismą negali būti apribota ar paneigta, nes kiltų grėsmė vienai iš svarbiausių 
teisinės valstybės vertybių. Be to, Konstitucinis Teismas 2000 m. gegužės 8 d. 
nutarime78 konstatavo, kad asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garan-

                                                 
76 Konstitucinio Teismo nutarimas 1997-10-01 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo pro-

ceso kodekso 195 straipsnio penktosios dalies ir 242 straipsnio atitikimo Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“, Konstitucinio Teismo nutarimas 2001-07-12 „Dėl Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 
2 dalių, 5 straipsnio 1 ir 3 dalių, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 dalių, šio įstatymo 
priedėlio II skirsnio, Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlio, Lietuvos Respublikos 2000 
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 
pakeitimo įstatymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. 
nutarimo Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų 
bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1997 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 666 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų tei-
sėjų, prokuratūros sistemos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento parei-
gūnų bei kitų darbuotojų darbo apmokėjimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 
gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 
30 d. nutarimo Nr. 689 „Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančių-
jų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“ atitikties Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai“. 

77 Konstitucinio Teismo 1996-04-18 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos komercinių bankų 
įstatymo 37 straipsnio pirmosios dalies 7 punkto, 39 straipsnio, 40 straipsnio pirmosios bei 
antrosios dalių, 45 straipsnio ir 46 straipsnio antrosios bei trečiosios dalių atitikimo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai“. 

78 Konstitucinio Teismo nutarimas 2000-05-08 „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veik-
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tuojama, neatsižvelgiant į jo teisinį statusą, kad teisme turi būti ginamos as-
menų pažeistos teisės ir teisėti interesai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra tiesio-
giai įtvirtinti Konstitucijoje, ar ne. Pažymėtina, jog pagal Konstituciją įstaty-
mų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl 
asmenų teisių ir laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme. Konstitucijos 
109 straipsnio pirmojoje dalyje teigiama, jog teisingumą Lietuvos Respubliko-
je vykdo tik teismai. Gali būti nustatyta ir ikiteisminė ginčų sprendimo tvar-
ka. Tačiau negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneig-
ta asmens, manančio, kad jo teisės ar laisvės pažeistos, teisė ginti savo teises ar 
laisves teisme79.  

Taigi Konstitucija suteikia absoliučią teisę asmeniui, kurio teisės pažeis-
tos, kreiptis į teismą, o jis vadovaudamasis Konstitucija ir jai neprieštaraujan-
čiais įstatymais bei įstatymų įgyvendinamaisiais aktais, išspręs ginčą. Konsti-
tucijos 109 straipsnyje skelbiama, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingu-
mą, yra nepriklausomi, o teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo. 
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad esant teisinei spragai, kai įstatymų 
leidėjas nėra sureguliavęs tam tikrų santykių, teismui tenka pareiga užpildyti 
spragas atitinkamu individualiu atveju; tai turi būti daroma taikant aukštesnę 
teisę (pirmiausia Konstituciją) ir bendruosius teisės principus80. 

                                                                                                            
los įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1981 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

79 Konstitucinio Teismo nutarimas 2003-03-04 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl pi-
liečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 14 straips-
nio (1993 m. sausio 12 d. redakcija), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išliku-
sį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies bei šios dalies 5 punkto, 15, 20 
ir 21 straipsnių (2002 m. sausio 15 d. redakcija), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5 ir 6 punk-
tų, šio straipsnio 2 ir 4 dalių, 16 straipsnio 10 dalies, 20 straipsnio (2002 m. spalio 29 d. re-
dakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 1994 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl gyvenamųjų namų, būtinų valstybės reik-
mėms, išpirkimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei Lietuvos Respublikos 
įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir są-
lygų“ 14 straipsniui (1993 m. sausio 12 d. redakcija)“. 

80 Konstitucinio Teismo 2006-08-08 sprendimas „Dėl teisenos byloje pagal pareiškėjo – Vil-
niaus miesto 3 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 11 
straipsnio 3 dalis (2002 m. sausio 24 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 2, 3 dalims, 114 straipsnio 1 daliai, konsti-
tuciniam teisinės valstybės principui, ar Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir 
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Vadinasi, teismas klauso tik įstatymo, ir jokia valstybės valdžios instituci-
ja ar asmuo (tiek fizinis, tiek ir juridinis) neturi teisės ir negali kištis į teismo 
veiklą. Todėl įstatymų leidėjui tenka pareiga įstatymu įtvirtinti teismo ir tei-
sėjo nepriklausomumo, bešališkumo, o kartu ir autoriteto apsaugos garantijas. 
Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad svarbiausias kriterijus, kuriuo būti-
na vadovautis vertinant teisėjo ir teismų nepriklausomumą, yra tas, kad ne-
priklausomumas yra ne privilegija, bet viena svarbiausių teisėjo ir teismo pa-
reigų, kylanti iš Konstitucijoje garantuotos žmogaus teisės turėti nešališką 
ginčo arbitrą81. Šiandien visi proceso kodeksai įtvirtina pareigą proceso šalims 
ir visiems kitiems asmenims gerbti teismo / teisėjo darbą ir nesikišti į jį. Nuo 
kitų valstybės valdžių teisminė valdžia skiriasi, inter alia, tuo, kad ji yra for-
muojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu. Todėl teisėjui keliami ypač 
aukšti moralės ir išsilavinimo reikalavimai. Pasak Konstitucinio Teismo, ka-
dangi teisinėje valstybėje sprendžiant bylas (teisinius ginčus), kuriose šalims 
paprastai (o sudėtingose bylose beveik visada) atstovauja profesionalūs teisi-
ninkai, paskutinis žodis visuomet priklauso teismui, neatsitiktinai brandžios 
teisinės kultūros kraštuose pripažįstama, kad teisėjų veikla nubrėžia gaires vi-
sai teisininko profesijai ir teisinei praktikai šalyje. Todėl negali kelti abejonių 
tai, kad asmenims, siekiantiems būti teisėjais, teisinėje valstybėje – o Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje yra expressis verbis įtvirtintas teisinės valstybės sie-
kis – gali ir turi būti keliami kuo didžiausi profesinės kvalifikacijos, taip pat ir 
teisinio išsilavinimo, reikalavimai (net jei tokie didžiausi profesinės kvalifika-
cijos reikalavimai nėra keliami kitiems teisininko profesijos atstovams); jeigu 
tokie aukščiausi profesinės kvalifikacijos, teisinio išsilavinimo reikalavimai 
pretendentams į teisėjus nebūtų keliami, būtų sudarytos prielaidos teismų 
darbui tapti mažiau efektyviam ir suprastėti jo kokybei, pažeisti asmens teises, 
                                                                                                            

valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas (2000 m. rugpjūčio 29 d. redakcija su vė-
lesniais pakeitimais ir papildymais) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 
straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 2, 3 dalims, 114 straipsnio 1 daliai, konsti-
tuciniam teisinės valstybės principui, taip pat ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 
gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 
30 d. nutarimo Nr. 689 „Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančių-
jų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“ 1 punktas neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui, 5 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 2, 3 da-
lims, 114 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, nutraukimo“. 

81 Konstitucinio Teismo nutarimas 1999-12-21 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 
14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 69(1) ir 73 straipsnių atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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laisves, teisėtus interesus, įvairias Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir sau-
gomas vertybes; apskritai būtų sudarytos prielaidos tam, kad teismų, kurių 
teisėjais buvo paskirti asmenys, neturintys būtinos profesinės kvalifikacijos, 
vien formaliai vykdomas teisingumas nebūtų toks teisingumas, kurį įtvirtina, 
saugo ir gina Konstitucija.82 

Konstitucijos 111 straipsnyje įtvirtintas keturių grandžių teismų siste-
mos modelis suteikia teisę įstatymų leidėjui Teismų įstatymu sukurti ar re-
formuoti teismų sistemą, be to, šio straipsnio antroji dalis suteikia teisę admi-
nistracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą 
įsteigti specializuotus teismus. Būtent remiantis šia nuostata buvo įsteigti 
administraciniai teismai. Žmogaus teisių ginties prasme administracinių tei-
smų įsteigimas buvo didelė pažanga. Steigiant šiuos teismus, buvo tikimasi, 
kad specializuoti teismai užtikrins efektyvesnę, sąlygiškai nebrangią ginčų 
tarp žmogaus ir valstybės / savivaldybės valdžios institucijos sprendimą, deja, 
ilgainiui didelis bylų, gan sudėtingų mokestinių, žemės reformos ir panašių, 
kiekis bei bendrosios kompetencijos teismų administracinių teisės pažeidimų 
bylų apeliacijos perkėlimas Vyriausiajam administraciniam teismui gerokai 
sumažino administracinių teismų veiklos efektyvumą: bylos nagrinėjamos pa-
lyginti ilgai, o apeliaciniai skundai dar ilgiau dulka laukdami savo eilės.  

Kitas svarbus dalykas – pasitikėjimas teismais ir jų autoriteto apsauga. 
Žmogus, kreipdamasis į teismą, tiki, jog teismas, kaip liepia Konstitucija, va-
dovausis tik įstatymu ir apgins jo pažeistas teises. Šiandien daugelis sociologi-
nių apklausų nurodo, kokiomis institucijomis Lietuvos žmonės pasitiki ir ko-
kiomis – ne. Teismų įtraukimas į tokias reitingų lenteles šalia politinių insti-
tucijų rodo apklausų rengėjų nesupratimą. Suprantama, kad teismu labiausiai 
pasitiki bylas laimėję asmenys. Tačiau daug didesnė problema, kad ir įstatymų 
leidėjas ne visada supranta skirtumą tarp politinės ir teisminės valdžios. Poli-
tikai, kasdien bendraudami su žiniasklaida, gali paaiškinti vienus ar kitus savo 
sprendimus, kurti savo įvaizdį ar puikuotis savo privataus gyvenimo detalė-

                                                 
82 Konstitucinio Teismo nutarimas 2008-02-20 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1568 „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikala-
vimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, patvirtinimo“ 
patvirtintų kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems 
įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstaty-
mo 51 straipsnio 1 daliai (2002 m. sausio 24 d., 2004 m. gegužės 18 d., 2006 m. birželio 1 d. 
redakcijos), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgy-
vendinimo įstatymo 5 straipsnio 1 daliai“. 
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mis, o teisėjas, vykdydamas teisingumą, turėtų išlikti orus: bylos sprendimą 
paskelbti viešai, tačiau žiniasklaidoje nesiaiškinti ir, beje, nesipuikuoti. Tuo 
tarpu žiniasklaidos dėmesio teismų ir teisėjų veikla sulaukia nemažai ir daž-
niausiai visuomenę pasiekia neigiama informacija: apie netinkamai įvykdytą 
teisingumą, tariamas ar tikras teismų klaidas, kartais ir apie netinkamą / ne-
teisėtą teisėjų elgesį. Nors Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos 10 straipsnio antrojoje dalyje numatyta galimybė riboti 
žodžio laisvę, siekiant apsaugoti teismo / teisėjo autoritetą, ši nuostata nieka-
da nebuvo pritaikyta Lietuvos vidaus teisėje. Tačiau jeigu nebus saugomas tei-
smo / teisėjo autoritetas, pasitikėjimas teismu tikrai nepadidės.  

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad „žmogus laisva valia tvarko sa-
vo asmeninį gyvenimą, santykius su kitais asmenimis ir laisva valia naudojasi 
teismine gynyba“,83 o „patikimiausias žmogaus teisių gynimo būdas yra tei-
sminė gynyba“.84 Todėl žmogaus teisių ir laisvių faktinė apsauga – svarbiau-
sias kriterijus, pagal kurį turėtume vertinti teisminės sistemos veiksmingu-
mą.85 
 

                                                 
83 Konstitucinio Teismo nutarimas 1994-02-14 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso 53 str. ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 21 straipsnio 3 dalies atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

84 Ten pat. 
85 Jarašiūnas, E. Teisminės valdžios organizacijos ir veiklos konstitucinės problemos (teisminės 

valdžios visavertiškumas, teismų sistemos bei teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Lietuvos 
konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija, Vil-
nius, 2007, p. 310. 
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„Valstybė yra visuomenėje, kaip vienas svarbių ir ryškių jos reiškinių“ – 

tai žodžiai, kuriuos „Valstybėje“86 tarė žinomas teisės tyrinėtojas M. Romeris, 
nagrinėjęs valstybės bei visuomenės, t. y. ir atskiro žmogaus, santykį. Perfraza-
vus šiuos žodžius baudžiamojo proceso tėkmėje, valstybė, kaip visuomenės 
duotoji, privalanti sukurti tokią socialinę erdvę, kurioje bet kuris žmogus, ta-
pęs ar kitaip įtrauktas į baudžiamosios justicijos sritį, jaustųsi saugus, reikalin-
gas bei galintis išreikšti savąjį „aš“. Valstybės uždavinys šioje erdvėje – atiduoti 
duoklę žmogui, kuris kartu su kitais yra ne kas kita kaip valstybės gyvavimo 
postamentas, jos egzistavimo sąlyga ir tikslas. Rūpinimasis žmonių gerove – 
tai valstybės (valstybės institucijų ir pareigūnų) pareiga, išplaukianti iš tikslo, 
dėl kurio jai buvo patikėta aukščiausioji valdžia, būtent rūpintis tautos sau-
gumu. „Šis saugumas – rašo T. Hobbesas – suprantamas ne vien kaip egzis-
tencijos išsaugojimas, bet ir visa kita žmogaus gerovė, kurią jis susikurs sau tei-
sėtu darbu ir pastangomis, nekeldamas pavojaus ir nedarydamas žalos valsty-
bei.“87 Įžvalga rodo, kad esama vieno ir to paties valstybės ir žmogaus, žmo-
gaus ir valstybės santykio modelio, grindžiamo do ut des (liet. – duodu, kad 
duotum) principu, pagal kurį tai, kas nekenkia paskiram piliečiui, nekenkia ir 
valstybei. Pagal šį principą dalyvaujančio baudžiamojoje justicijoje žmogaus 
interesai negali būti paminti siekiant tinkamai įgyvendinti valstybės interesus 
konkrečioje byloje ar juridinėje procedūroje. Šiuo klausimu cituotina ir H. L. 
A. Harto, analizavusio paklusimą įstatymui, tai jis įvardijo kaip „sąžiningą 

                                                 
86 Römeris, M. Valstybė. II tomas. Vilnius: Pradai, 1995, p. 75.  
87 Hobbes, Th. Leviatanas. Vilnius: Pradai, 1999, p. 329.  
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žaidimą“, mintis, jog, „kai tam tikras asmenų skaičius dalyvauja bendroje veik-
loje pagal taisykles ir tokiu būdu apriboja savo laisvę, tai tie, kurie paklūsta 
šiems apribojimams, turi teisę reikalauti, kad panašiai paklustų tie, kurie gau-
na naudą iš jų paklusimo“88. Priešingu atveju, t. y. toleruojant valstybės insti-
tucijų, pareigūnų neteisėtus veiksmus, kuriais pažeidžiamos žmogaus teisės ir 
laisvės, neužkirtus kelio atsirastų didžiulis socialinis disbalansas, būtų pažeista 
pamatinė pusiausvyra, kai žmogus iš esmės negali pasipriešinti valstybės – ga-
lingo mechanizmo – savivalei ir, paliktas be veiksmingos institucionalizuotos 
pagalbos, yra gniuždomas visa valstybės mechanizmo jėga89. Vadinasi, jei vals-
tybė atmes žmogų, tai žmogus, o vėliau ir tam tikra visuomenės dalis, atmes 
valstybę. Sekant šia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau vadi-
nama – Konstitucinis Teismas) jurisprudencija, tampa akivaizdu, kad bet ku-
riame socialiniame santykyje, taip pat ir baudžiamajame procesiniame, viskas 
turi būti kuriama minties – „valstybės tikslas – individo saugumas“ fone, apie 
kurio raišką liudija Konstitucijos preambulėje atskleistas tautos siekis įkūnyti 
prigimtinę žmogaus teisę. Žmogaus (individo) teisės viršesnės už visuomenės, 
valstybės ir valdžios, nes žmogaus teisės kyla iš prigimties, o valdžios – iš vi-
suomenės. Valstybė turi tarnauti žmonėms, nes ji sukurta žmonių ir gali imtis 
tik to, ką žmonės jai patiki.  

Taigi siekis ginti žmogaus teises ir laisves baudžiamajame procese remiasi 
ir turi būti grindžiamas antropocentrine valstybės politika, anot kurios, žmo-
gus yra kūrinijos centras ir viršūnė. Visa yra sukurta jam ir dėl jo. Prieš deta-
liau aptariant antropocentrinio požiūrio turinį baudžiamajame procese, tiks-
linga būtų bent prabėgomis apžvelgti bendrąją antropocentrizmo esmę.  

Tradiciškai antropocentrizmas (gr. anthropos – žmogus, žmonija; kent-
ron – centras) suvokiamas kaip požiūris ar mąstymas, kuris orientuojasi bū-
tent į žmogaus problemas. Kitaip sakant, toks moralinis mąstymas remiasi pa-
saulėžiūra, kurioje žmogus užima centrinę poziciją ir laikomas aukščiausiu 
būties tikslu. Ši idėja pradėta vystyti dar XVI a., kai žmogaus laikymas gyve-
nimo centru įvardytas antropocentriniu humanizmu90. Socialinių santykių 

                                                 
88 Černevičiūtė, J. Demokratija ir pilietinis nepaklusnumas. Problemos. 2006, priedas 75.  
89 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas „Dėl Lietu-

vos Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiks-
mais, atlyginimo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. kovo 13 d. redakcija) 3 dalies ir 7 straipsnio 
(2001 m. kovo 13 d. redakcija) 7 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Vals-
tybės žinios. 2006, Nr. 90-3529. 

90 Dambriūnas, L. Maritainas ir mūsų laikai. Aidai. 1955, 4/5: 173–179. 
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raida vėlyvojo Renesanso laikotarpiu pradėjo formuoti sampratą, kad viskas 
priklauso nuo asmenybės valios ir jo sugebėjimų, kad visa, kas sukurta, yra 
žmogaus ir skirta žmogui, kad visa, kas sukurta žmogui, yra žmonijos labui. 
Taigi kosmocentrinį ir teocentrinį mąstymą keitė antropocentrinis (egocent-
rinis – individo prioriteto pripažinimo) mąstymas, t. y. nuo bendrybės perei-
nama prie individualybės91. Ilgainiui ši tendencija pamažu įsitvirtino ir teisėje, 
kur, kaip teigiama literatūroje, prasideda teisės suobjektyvizavimas, kai įsta-
tymą imama laikyti žmogaus laisvos valios kūriniu ir tuo pagrindu ima išsi-
skirti teisės ir įstatymo sąvokos92. Štai Lietuvoje tuo metu, t. y. XVI a., pasi-
reiškė teisinės minties suklestėjimo apraiškos, paveiktos Renesanso antropo-
centrizmo. Plintant šioms idėjoms buvo išaukštinta individo laisvė, galima 
valstybėje, kurioje visuomeninis gyvenimas paremtas sutartimi, pagal kurią 
kiekvienas atsisako savo teisių artimo naudai. O įstatymas yra tik norminis 
šios sutarties išreiškimas93. Taigi ir pastaruoju metu Lietuvos teisinėje siste-
moje žengiami vis spartesni žingsniai link teisinio reguliavimo, grindžiamo 
pirmiau atskleistu antropocentriniu požiūriu, o tai reiškia, kad, kaip teigiama 
Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarime, prigimtinės žmogaus 
teisės yra neatskiriamos nuo individo, nesusietos nei su teritorija, nei su tauta. 
Šias teises, anot teismo, žmogus turi atsižvelgiant į tai, ar jos yra įtvirtintos 
valstybės teisės aktuose, ar ne. Jas turi kiekvienas žmogus, tai reiškia, kad jas 
turi ir geriausieji, ir blogiausieji94. Teisių ir laisvių prigimtinio pobūdžio pri-
pažinimas numato tai, jog negali būti nustatyta tokia šių teisių ir laisvių įgy-
vendinimo tvarka, kad jų įgyvendinimas priklausytų nuo teise nepagrįstų vals-
tybės institucijų, pareigūnų ar kitų asmenų sprendimų95. Atitinkamai spren-
džiant žmogaus teisių gynybos klausimus, baudžiamajame procese svarbi yra 
                                                 
91 Beinoravičius, D. Teisės ir įstatymo santykio raida modernėjančioje Europoje. Jurisprudenci-

ja. 2002, 34(26): 6.  
92 Ibid.  
93 Ibid., p. 7.  
94 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės ati-
tikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-3004. 

95 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas „Dėl Lietu-
vos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. 
birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakci-
jos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 
26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 
2005, Nr. 1-7.  
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antropocentrizmo Lietuvos baudžiamojoje justicijoje idėja, kai iš esmės gi-
nant viešąjį interesą, neretai įvyksta privataus bei viešojo intereso ginties ele-
mentų konfrontacija, lemianti vienus ar kitus žmogaus teisių ir laisvių suvar-
žymus ar net pažeidimus. Dėl to neretai iškyla baudžiamojo proceso paskirties 
ir uždavinių esmės klausimas.  

Taigi baudžiamojo proceso uždavinių orientyrams, leidžiantiems sekti, 
kaip vystėsi ir kito požiūris į žmogų baudžiamojoje justicijoje, apibrėžti svar-
bu trumpam atsisukti į šio proceso paskirties nepriklausomoje Lietuvoje isto-
rinę raidą. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, vadovaujantis 1990 m. kovo 
11 d. priimto įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio 
Įstatymo“96 3 punktu, Lietuvos Respublikoje ir toliau galiojo iki tol galioję 
Lietuvos įstatymai ir kiti aktai, kurie neprieštaravo Lietuvos Respublikos Lai-
kinajam Pagrindiniam Įstatymui. Ši nuostata buvo taikoma ir 1961 metų re-
dakcijos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui (toliau vadi-
nama – 1961 m. BPK), kurio atitinkamos nuostatos dar 1994 m. liepos 19 d. 
įstatymu Nr. I-55197 buvo pakeistos atsižvelgiant į pasikeitimus, vykusius so-
cialiniame-ekonominiame bei teisiniame Lietuvos gyvenime ir atsižvelgiant į 
tuometinius visuomeninius santykius bei poreikius98. Nepaisant to, jog ati-
tinkamas baudžiamojo proceso įstatymų pataisas lėmė tuo metu susiklostę vi-
suomeniniai santykiai, vis dėlto 1961 m. BPK 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti 
pagrindiniai proceso uždaviniai nebuvo „artimi“ antropocentrinėms idėjoms. 
Greitas ir visiškas nusikaltimų išaiškinimas, kaltininkų įkaltinimas ir tinka-
mas įstatymo pritaikymas siekiant, kad kiekvienas nusikaltimą padaręs asmuo 
būtų teisingai nubaustas ir nė vienas nekaltas asmuo nebūtų patrauktas bau-
džiamojon atsakomybėn ir nuteistas – tai pagrindinis tuometinio baudžiamo-
jo proceso uždavinys, kuriame, deja, akivaizdžiai trūko įžvalgų apie tai, ko-
kiomis gi priemonėmis tai įgyvendinama. Kitaip sakant, pasigendama min-
ties, anot kurios, pagrindinis vertybinis instrumentarijus, kuriuo ir užtikri-

                                                 
96 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“. 

Lietuvos aidas. 1990, Nr. 11; Valstybės žinios. 1990, Nr. 9-224. 
97 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Baudžiamojo, Pataisos darbų ir Baudžiamojo proceso 

kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1994, Nr. 60-1182. 
98 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 1994 m. gegužės 30 d. aiškinamasis raštas Nr. 

S-646 Lietuvos Respublikos Seimui dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Res-
publikos baudžiamojo, baudžiamojo proceso ir pataisos darbų kodekso pakeitimo ir papil-
dymo“ projekto. Lietuvos Respublikos Seimo archyvo fondas Nr. 2. Apyrašo Nr. 2, byla Nr. 
1120, p. 2, 3.   
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namas anksčiau minėto uždavinio įgyvendinimas, yra žmogaus teisių ir laisvių 
apsauga. Kai to nėra, darytina išvada, jog baudžiamojo proceso tikslų siekimas 
nepateisinamas jokiomis priemonėmis, t. y. nesvarbu, ką pasitelkus, per ką ir 
su kuo siekiama išaiškinti nusikalstamas veikas, svarbu tik viena, kad proceso 
tikslas būtų pasiektas. Matyt, net ir žmogaus teisių bei laisvių sąskaita. Tiesa, 
minėto straipsnio 2 dalyje buvo užsimenama, jog baudžiamasis procesas, inter 
alia, turi padėti saugoti piliečių teises ir laisves, visuomenės ir valstybės intere-
sus, auklėti piliečius. Tačiau, sistemiškai vertinant visų šių nuostatų visumą ir 
atskiras jos dalis, matyti, kad „piliečių teisių ir laisvių apsauga“ tebuvo tik ant-
rojo plano vaizdinys, nublankstantis įgyvendinant pirmiau minėtą pagrindinį 
uždavinį – siekti greitai ir visiškai išaiškinti nusikaltimus ir t. t. Padėtis iš es-
mės pasikeitė priėmus šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos baudžiamo-
jo proceso kodeksą99 (toliau vadinama – BPK), kurio 1 straipsniu atsklei-
džiamas visos baudžiamosios procesinės veiklos orientyras – būtent ginant 
žmogaus ir piliečio teises bei laisves išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir 
pan. Taigi šios nuostatos „leksika“ leidžia suprasti, jog pirmutinis ir visa ko 
svarbiausias uždavinys yra žmogaus teisių ir laisvių gynyba. Tuo tarpu šio už-
davinio įgyvendinamas sudaro prielaidas įgyvendinti siekį išsamiai atskleisti 
nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką 
padaręs asmuo sulauktų teisingos bausmės ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. 
Kitaip sakant, žmogaus teisių ir laisvių gynimas baudžiamajame procese – tai 
šio proceso vizija, kaip ateities uždavinių ar idealų numatymas. Tuo tarpu nu-
sikalstamų veikų išaiškinimas, teisingas nubaudimas ir pan. simbolizuoja pro-
cesinės veiklos misiją, kaip užduotį, paskirtį ar pašaukimą. Vadinasi, be vizijos 
vargu ar galima kalbėti apie realią misiją.  

Lietuvos baudžiamojo proceso paskirties raidos kelias antropocentriniais 
pagrindais grįsto teisinio proceso valstybėje link liudija ir apie tai, kad šioje 
paskirtyje esama užprogramuoto žmogaus teisių ir laisvių „nuo kažko“ ir „į 
kažką“ principo, kuriuo ir grindžiamas žmogaus teisių gynybos mechanizmas.  

Šis principas pirmiausia reiškia, kad žmogus, kuris viena ar kita forma da-
lyvauja baudžiamajame procese, t. y. nesvarbu, ar jis pripažintas nukentėju-
siuoju, ar įtariamuoju, kaltinamuoju, ar nuteistas, ar galiausiai dalyvauja kaip 
liudytojas ir pan., turi būti laisvas nuo bet kokio nepamatuoto (neteisėto ir 
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nimo įstatymas. Baudžiamojo proceso kodeksas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės 
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nepagrįsto) valstybės kišimosi į jo ir jo šeimos asmeninį gyvenimą, kitas socia-
lines vertybes. Žmogus turi būti laisvas nuo bet kokio valstybės institucijų ir 
pareigūnų spaudimo elgtis vienaip ar kitaip. Tai, pavyzdžiui, iliustruoja kons-
titucinė nuostata, kad niekas negali būti verčiamas duoti parodymų prieš save 
ar savo artimą. Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalies nuostatos numato į žmogų 
požiūrį, kurio turi būti laikomasi ir teisinėje tikrovėje, t. y. praktikoje, kad nė 
vienas žmogus, pareigūnas ar institucija neturi teisės versti kitą žmogų duoti 
parodymų prieš save ar savo artimą, nebent jis pats savo noru sutinka tai dary-
ti. Šis principas liudija apie žmogaus teisę į apsisprendimą teisiniame procese 
elgtis vienaip ar kitaip, jeigu tai susiję su jo ar jo artimo įkaltinimo galimybe. 
Ši apsisprendimo laisvė lemia žmogaus veiksmų dispozityvumą siekiant išsau-
goti asmeninę ar šeiminę paslaptį, jo konstitucinę teisę į informacinį apsi-
sprendimą. Vadinasi, valstybė sukuria terpę žmogui, kurioje šis turi nevaržo-
mą galimybę apsispręsti, kaip geriau – duoti parodymus ar ne. Priešingu atve-
ju žmogaus veiksmas, atliktas prieš jo valią, nebūtų jo veiksmas – actus me 
invíto factus, non est méus actus. Sekant šiuo pavyzdžiu, svarbus yra ir žmogaus 
laisvės nuo valstybės kišimosi į jo nuosavybės neliečiamumą aspektas, kurį 
apibūdina BPK nuostatos dėl žmogaus nuosavybės teisės suvaržymų, galimų 
taikant procesinę prievartą (kratą, poėmį, laikiną nuosavybės teisės apriboji-
mą, asmens kratą ir kt.) ar atliekant atitinkamus procesinius tyrimo veiksmus 
ir būtinų įgyvendinant proceso paskirtį. Valstybė yra sukūrusi teisinį mecha-
nizmą, apsaugantį vieną ar kitą žmogaus teisę, tačiau tuo pat metu ir galintį 
leisti suvaržyti kurią nors teisę, idant visuomenė būtų saugi ir užtikrinta. Ta-
čiau šių suvaržymų teisėtumo ir pagrįstumo saugikliai neturi nublankti šioje 
teisinių procedūrų gamoje. Net ir ginant viešąjį interesą, byloje svarbu beato-
dairiškai paisyti esminių žmogaus teisių. Tiesa, kai kurios šių teisių negali būti 
suabsoliutinamos. Tą kalba ir konstitucinė jurisprudencija – nuosavybės teisė 
nėra absoliuti, ji gali būti įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobū-
džio, dėl padarytų teisei priešingų veikų ir (arba) dėl visuomenei būtino ir 
konstituciškai pagrįsto poreikio. Ribojant šią teisę, visais atvejais turi būti lai-
komasi atitinkamų sąlygų. Pirma, ji gali būti ribojama tik remiantis įstatymu. 
Antra, ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti ki-
tų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei 
būtinus konstituciškai svarbius tikslus. Ir trečia, turi būti paisoma proporcin-
gumo principo100. Taigi šiuo aspektu baudžiamojo proceso paskirtis, generuo-
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jama antropocentrizmo, skirta žmogų ginti nuo to, kas baudžiamųjų bylų ty-
rimo ir nagrinėjimo procesą daro visuomeniškai „nepatrauklų“ ar rizikingą, 
kas žmogų bei visuomenę tiesiogine šio žodžio prasme atbaido nuo pasiryži-
mo padėti teisėsaugos institucijoms bei teismui nustatyti tiesą.  

Antra, minėtu principu užtikrinama žmogaus teisė į teisėtą ir teisingą 
procesą, kuriame šios dvi savybės neturi lenkti viena kitos ar konkuruoti. 
Svarbu, kad būtų išlaikyta šių vertybių pusiausvyra. Baudžiamojo proceso pa-
skirtis turi garantuoti, kad į baudžiamuosius procesinius santykius pateku-
siam žmogui nebūtų atimta teisė ar laisvė „į kažką“, t. y. į visa, ką jam suteikia 
jo prigimtis, Konstitucija ir teisė. Kalbant bendrai, kiekvienas dalyvaujantis 
byloje žmogus turi teisę į tokį teisinį procesą, kuriame jis ne tik galėtų daly-
vauti, bet tuo pat metu ir nejaustų baimės tai darydamas, o galiausiai, ko vals-
tybė ir turėtų siekti, dalyvavimas suteiktų jam pasitikėjimo ne tik savimi, bet 
ir baudžiamąjį procesą vykdančiomis institucijomis ir pareigūnais. Taip būtų 
sukuriamas ryšys tarp žmogaus ir valstybės įgaliotų subjektų, kuris būtų grin-
džiamas grynų gryniausiu abipusiu pasitikėjimu. Tiesa, nereikėtų pamiršti, jog 
šiame santykyje „silpnesnėje“ pusėje vis dėlto atsiduria žmogus, kuris su savo 
poreikiais, siekiais bei rūpesčiais „papuolantis“ į jam gana svetimą socialinę 
erdvę, kurioje visus labirintus geriausia žino už baudžiamąjį procesą atsakin-
gos institucijos ir pareigūnai. Čia sutiktina su literatūroje išsakyta pozicija, 
kad teisininkams, t. y. prokurorams, advokatams – lengviau išsiaiškinti svar-
biausių procesinių dalykų esmę, nes jie ta veikla užsiima kasdien, tačiau su-
prasti savo teisinę padėtį nukentėjusiajam, įtariamajam, liudytojui, taip pat 
kitiems proceso dalyviams sunku, nepaisant to, kad tokius išaiškinimus pro-
ceso dalyviui turi pateikti baudžiamąjį persekiojimą vykdantys pareigūnai ir 
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Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl Statybų privačio-
je žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 
punkto atitikties Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įsta-
tymo nuostatoms“. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.  
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teisėjai, teismas101. Dėl šios priežasties, manytina, valstybės amplua šiuose san-
tykiuose turi būti globėjiškas, mat be saugumo jausmo žmogus vargu ar kuo 
galės būti naudingas, o ypač jeigu jis šiuose santykiuose užims silpnesnę pozi-
ciją. Priešingu atveju grėsmė kyla ne tik minėtam žmogui, bet ir – valstybei. 
Ši, neužtikrindama baudžiamojo proceso dalyvių saugumo, jų procesinio 
vaidmens tęstinumo ir aiškumo, vertindama juos tik kaip priemonę baudžia-
mojo proceso tikslams siekti, stumia save į pavojų tapti taip pat „silpnąja pu-
se“. Tačiau ne prieš žmogų, o prieš teisinę netvarką. Todėl čia pritartina min-
čiai apie žmogaus ir valstybės santykių raidą, kad „tradicinis individo santykis 
su valstybe, iki tol stovėjęs tarsi aukštyn kojomis, turėjo grįžti į natūralią bū-
seną – atsistoti ant kojų: individas dabar – ne priemonė valstybės tikslams    
siekti, o visų valstybės institucijų veiklos centras ir tikslas“102. Pavyzdžiui, būtų 
galima paimti asmens, dalyvaujančio kaip liudytojas, santykį su baudžiamuoju 
procesu. Neretai teisinėje praktikoje manoma, kad liudytojas byloje tėra kaip 
priemonė vienoms ar kitoms aplinkybėms įrodyti, mat šis subjektas neturi jo-
kio tiesioginio ryšio su nusikalstama veika – nei nuo jos nukentėjęs, nei ją pa-
daręs ar prisidėjęs prie jos padarymo ir pan. Vadinasi, jis vertinamas kaip savo-
tiškas statistinis baudžiamosios bylos subjektas, kurio vaidmuo byloje nustu-
miamas į avansceną. Tačiau toks manymas yra klaidingas. Tai liudija atitin-
kamos baudžiamojo proceso įstatymų nuostatos, kurių analizė leidžia neabe-
jotinai teigti, kad šis subjektas, būdamas suinteresuotas savo teisine padėtimi, 
o kartais net ir bylos baigtimi (turima omenyje BPK 82 straipsnio 2 ir 3 dalių 
reguliuojami santykiai), taip pat turi teisę į sąžiningą procesą. Vadinasi, vals-
tybė, užuot vien tik įpareigodama liudytoją atvykti ir sakyti visą tiesą, nepai-
sant šio liudytojo išgyvenimų bei supratimo apie baudžiamosios justicijos 
reikšmę, turi aktyviai imtis priemonių siekiant tokį žmogų apsaugoti, ginti 
nuo neteisėtų suvaržymų, kad jis padėtų tai pačiai valstybei ieškoti tiesos aiš-
kinantis nusikalstamas veikas. Apie tai dar tarpukariu buvo rašoma, jog „vals-
tybė, vertindama jų (liudytojų – R. J.) parodymų reikšmę bylai, turi siekti, 
kad jeigu jie ir be noro atlieka uždedamą jiems pareigą, tai bent jos nevengtų. 
Pigus dalykas – grasinti liudytojui nustatytąja bausme; daug tikslingiau yra jį 
įtikinti, jog jo pareiga ne jungas, o piliečių tarpusavio solidariškumo padari-
nys. <...> Neginčytina, jog liudytojo pareiga kartais vargina, yra įkyri ir net 

                                                 
101 Ancelis, P. Baudžiamasis persekiojimas sąvokomis ir vadybiniu aspektu. Jurisprudencija. 

2005, 70(62): 91.  
102 Vaišvila, A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 119.  
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pavojinga jo turtui bei gyvybei, kai nusikaltėlio kerštas atsikreipia į jį. Ir todėl 
<...> liudytojas paprastai nenori atlikti savo pareigos. O vengia jis savo parei-
gos dažnai tik todėl, kad turi nuostolių. Suprantama, ši pareiga yra neatlygi-
nama, bet, antra vertus, pilietis turi teisę reikalauti, kad jam nebūtų daromi 
nuostoliai.“103 Atlikti moksliniai tyrimai104 rodo, kad žmogus, dalyvaudamas 
kaip liudytojas, kuris kokybiškai skiriasi nuo, pavyzdžiui, nukentėjusiojo ar 
įtariamojo, kaltinamojo, negali būti ribojamas įgyvendinti savo teisę į tokį tei-
sinį procesą, kuriame jis galėtų visiškai atskleisti savo funkciją, t. y. padėti tei-
sėsaugos institucijoms ar teismui byloje nustatyti tiesą. Ne veltui rašoma, kad 
„teisingas liudytojas yra kalbąs dokumentas ir dar daugiau. Iš jo teismas daug 
sužino ne tik apie esminius reikalus, bet ir apie šalių santykius, kurie dažnai 
bylai būva labai svarbūs. <…> Jie teismams yra padėjėjai teisybės ieškojimo ke-
lyje.“105 Priešingu atveju, t. y. ribojant liudytojo teisę į, pavyzdžiui, teisinę gy-
nybą per apskundimą sprendimų, susijusių su procesinės prievartos taikymu, 
kitokiu pareigūnų ar teismo elgesiu, varžančiu jo teisę laisvai duoti teisingus 
parodymus, būtų paneigiama pačios valstybės pastanga siekti nustatyti tiesą. 
Kitaip sakant, įpareigojimas žmogaus atlikti tam tikrus veiksmus vengiant pa-
reigos sudaryti tinkamas sąlygas tokiam žmogui atlikti tai, ko iš jo reikalauja-
ma, yra svetimas antropocentristinėms idėjoms.  

Kalbant apie žmogaus teisės į teisėtą ir teisingą baudžiamąjį procesą įgy-
vendinimą, būtina turėti omenyje šios teisės aktyvą ir pasyvą. Pirmuoju atveju 
žmogus negali būti ribojamas aktyviai naudotis savo teisėmis. Kita vertus, jis 
negali būti verčiamas tai daryti, nes bendrai pripažįstama, kad veiksmas, atlik-
tas prieš žmogaus valią, nėra jo veiksmas. Taip pat negali būti atimta iš žmo-
gaus teisė reikalauti valstybės institucijų, kad šios užtikrintų reikalingą terpę 
atitinkamoms jo teisėms ir laisvėms įgyvendinti. Antruoju atveju žmogus yra 
laisvas apsispręsti, ar būti aktyvus, ar pasyvus. Niekas, kas nevykdo baudžia-
mojo proceso, negali būti įpareigojamas būti aktyvus, šiuo atveju – įtariama-
sis, kaltinamasis ar nuteistasis negali būti verčiamas gintis. Tai jo teisė, o ne 
pareiga – gintis galima ir tylėjimu. Priešingu atveju, t. y. vertimas būti aktyviu, 
gali reikšti teisės pažeidimą. Šiuo aspektu pažymėtinas 2006 m. liepos 18 d. 
                                                 
103 Vazbys, S. Liudytojai. Teisė. 1931, 19:74.  
104 Jurka, R. Liudytojo procesinių interesų apsauga baudžiamajame procese: problemos ir perspek-

tyvos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universite-
tas, 2008.  

105 Januška, J. Liudytojai ir jų pareiškimų vertinimas. Kriminalistikos žinynas. 1940, 33: 120–
121.  
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sprendimas, priimtas Balšan prieš Čekijos Respubliką byloje106, kurioje Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismas nustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos107 6 straipsnio 1 dalies, taikomos kartu su 6 straipsnio 3 
dalies d punktu, pažeidimą: pareiškėjas buvo nuteistas remiantis vien tik jį 
kaltinančiais bendrininko parodymais, kurių negalėjo veiksmingai ir pakan-
kamai ginčyti, nes šis pasinaudojo teise tylėti. 

Apibendrinant mintis apie antropocentrizmu grindžiamos Lietuvos bau-
džiamojo proceso paskirties esmę, iškyla retorinio pobūdžio klausimas – ką 
teigia ir / ar neigia ši proceso paskirtis? Iš tiesų, atrodytų, norint atsakyti į šį 
klausimą, geriausia būtų klausti bet kurio viena ar kita forma dalyvavusio 
baudžiamojoje justicijoje žmogaus. Žmogaus atsakymas, matyt, ir būtų ta 
startinė pozicija, leidžianti nagrinėti toliau. Tačiau tai būtų tik asmenine pa-
tirtimi grindžiama pozicija. Tokia ji neleistų pamatyti, koks iš tikrųjų yra 
baudžiamasis procesas, be to, negalėtume atsakyti, koks jis turėtų būti apskri-
tai. Tad svarbiausia aiškiai suvokti tai, ne kokia yra proceso paskirtis konkre-
čiu atveju, o kokia turi būti iš tikrųjų apskritai. Esminis proceso paskirties tei-
ginys būtų tai, jog visas baudžiamasis procesas, nesvarbu, kokios stadijos yra, 
skirtas atskleisti nusikalstamą veiką žmogaus teisių ir laisvių gynybos aplinko-
je. Tai reiškia, kad procesinę veiklą vykdantys subjektai, atlikdami tik jiems 
numatytas procesines funkcijas, turi ginti kiekvieną į baudžiamosios justicijos 
sritį patekusį žmogų – tiek nukentėjusįjį, tiek kaltininką (įtariamąjį, kaltina-
mąjį, nuteistąjį ir pan.), tiek ir kitus asmenis, tiesiogiai nesusijusius su nusi-
kalstamos veikos faktu, pavyzdžiui, liudytoją. Kiekvieno jų teisių ir laisvių gy-
nybos mechanizmas yra individualus, dėl to praktikoje kyla nemažai sunku-
mų, mat paprastai labiausiai ginami tie, kurie nukentėjo nuo nusikalstamos 
veikos, taip pat tie, kurių atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas. Ta-
rytum be jų procesas yra neįmanomas. Iš dalies tai tiesa, nors baudžiamasis 
procesas gali tapti neįmanomas ir tada, kai nėra tų, kurie nesusiję su nusikals-
tama veika, šiuo atveju – liudytojų. Neretai bylose liudytojų nebuvimas ar jų 
parodymų teisingumo stoka baudžiamąją bylą priveda prie aklavietės, iš ku-
rios išlipti nėra kaip. Todėl sutiktina, jog norint išvengti neatitaisomų klaidų, 
būtina užtikrinti, kad baudžiamojoje procesinėje veikloje nepasitaikytų disk-

                                                 
106 Balsan c. Republique Tcheque, no. 1993/06, ECHR 2006-IX.  
107 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 40-

987; 1996, Nr. 5-112; 1999, Nr. 61-1975; 2000, Nr. 96-3016; 2004, Nr. 77-2654; 2005, 
Nr. 74-2677; 2006, Nr. 17-595. 
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riminacijos požymių turinčių socialinių fragmentų. Todėl čia randame ir at-
sakymą į klausimą, t. y. ką neigia baudžiamojo proceso paskirtis – jos požiūriu 
baudžiamajame procese yra nesuderinama, kai viena ar kita forma vieno pro-
ceso dalyvio teisės ir laisvės iškeliamos aukščiau nei kito arba iš kurio nors da-
lyvio reikalaujama atlikti daugiau (t. y. diskriminacija galima tiek teisių, lais-
vių, tiek ir pareigų vykdymo požiūriu), nei tai turi daryti kitas, tokį patį ar 
panašų statusą turintis dalyvis.  

Taigi diskriminacijos negalimumas Lietuvos baudžiamajame procese at-
spindi dar vieną žmogaus teisių gynimo baudžiamajame procese antropocent-
rinį aspektą. Diskusijos apie diskriminacijos negalimumą baudžiamajame 
procese nėra dažnos, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad šis klausimas yra ant-
raplanis, mat prisimintina, jog baudžiamasis procesas – tai specifinė socialinių 
santykių rūšis, kur susipina žmogaus teisių apsaugos ir tuo pat metu prievar-
tos šių teisių atžvilgiu mechanizmai. Kitaip tariant, kiekvieno proceso, taip 
pat ir baudžiamojo, „šaltųjų“ ir „šiltųjų“ srovių susiliejimas, gali skatinti vie-
nus ar kitus padarinius, lemiančius diskriminacinių fragmentų prielaidas. Iš 
tikrųjų Lietuvos baudžiamajame procese esama pakankamai saugiklių, nelei-
džiančių atsirasti netgi diskriminacijos prielaidoms. Ir tai iš esmės įtvirtinta 
BPK 6 straipsnyje, pagal kurio 2 dalį teisingumas baudžiamosiose bylose vyk-
domas vadovaujantis principu, kad įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs, 
nepaisant kilmės, socialinės ir turtinės padėties, tautybės, rasės, lyties, išsilavi-
nimo, kalbos, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyve-
namosios vietos ir kitų aplinkybių. Minėta nuostata atspindi ir diskriminaci-
jos draudimo, kaip negalimumo asmenis skirtingai traktuoti be pagrindo, 
principą. Draudžiama kam nors teikti privilegijų arba daryti apribojimus dėl 
kokių nors aplinkybių bei žmogaus asmeninių savybių, socialinės ir turtinės 
padėties. 

Konstitucijos 29 straipsnio normose įtvirtintas visų asmenų lygybės 
principas. Čia įtvirtinta formali visų asmenų lygybė, o straipsnio 2 dalyje 
įtvirtintas asmenų nediskriminavimo ir privilegijų neteikimo principas, kuris 
reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems 
vienodai.108 Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad šio principo turi būti 

                                                 
108 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, 
atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-1587. 
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laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant. Tai reiškia žmogaus prigimti-
nę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais ir įpareigoja vienodus faktus 
vertinti vienodai, taip pat draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai ver-
tinti skirtingai109. Pagal tai ir baudžiamajame procese turi būti laikomasi prin-
cipo, kad visi iš esmės procesinės veiklos dalyviai turi prigimtinę teisę būti 
traktuojami ir vertinami vienodai, jeigu tai susiję su jo bendrosiomis konsti-
tucinėmis vertybėmis, pavyzdžiui, turėjimas teisės skųsti ikiteisminio tyrimo 
institucijų ar teismo priimtus sprendimus jų atžvilgiu negali būti kvestionuo-
jamas. Taip aiškinamas bet kokį procesinį statusą byloje turinčio asmens tei-
sės ginti savo teises ir laisves mechanizmas. Jis grindžiamas tuo, jog kalbant 
apie bendrojo pobūdžio teises, t. y. teisę kvestionuoti priimtų sprendimų tei-
sėtumą ir pagrįstumą, teisę į atstovavimą, teisę į nešališką sprendimą ir verti-
nimą ir pan., jos negali būti atimtos ar apribotos pagal tai, ar žmogus byloje 
yra įtariamas, ar kaltinamas, ar nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos, ar šau-
kiamas dalyvauti procese ir duoti paaiškinimus, nes jam vienu ar kitu būdu 
tapo žinomos bylai reikšmingos aplinkybės ir t. t. Kitaip sakant, čia nesvarbi 
žmogaus kokybė, svarbu, kad jis atsidūrė šiame teisiniame procese, kur taip 
pat galioja jo teisių bendroji konstitucinė gynyba (antropocentrinis pagrin-
das). Štai dar 2007 m. birželio 28 d. įstatymu110 BPK buvo papildyta nuostata, 
kad ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmus ir nutari-
mus, taip pat ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamus proceso veiksmus ir jo 
priimtas nutartis proceso dalyviai arba asmenys, kuriems taikytos procesinės 

                                                 
109 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimas „Dėl Lietu-

vos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 
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straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, 
sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo 8 straipsniui“. Valstybės žinios. 2001, Nr. 29-
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niais ir Kodekso priedo papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 81-3312.  
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prievartos priemonės, gali apskųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir 
jam vadovaujančiam prokurorui, ikiteisminio tyrimo teisėjui ar kita BPK nu-
statyta tvarka (BPK 62, 63 ir 65 straipsniai). Iki tol tokia galimybė buvo nu-
matyta tik proceso dalyviams, tarp kurių tuomet nepapuolė ir kiti procese da-
lyvaujantys asmenys, pavyzdžiui, liudytojai, kurie baudžiamojo proceso teisės 
doktrinoje paprastai nėra laikomi proceso dalyviais (siaurąja prasme). Taigi 
minėtu įstatymu Lietuvos teisinėje sistemoje buvo žengtas dar vienas žingsnis, 
liudijantis apie progresyvų žmogaus vertinimo teisiniame procese požiūrį, 
grindžiamą žmogaus teisių ir laisvių gynybos prioritetu, apie kurį taip pat kal-
ba ir konstitucinė jurisprudencija: „garantuojant asmens teisių apsaugą būti-
na paisyti pamatinių teisinės valstybės principų, kurie reikalauja, kad jurisdik-
cinės ir kitos teisės taikymo institucijos būtų nešališkos ir nepriklausomos,   
siektų nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimą priimtų tik teisės pagrindu. Tai 
įmanoma tik jei <...> teisiniai ginčai, ypač dėl asmens teisių, būtų sprendžiami 
užtikrinant šiam asmeniui teisę ir galimybę jas ginti. Teisinėje valstybėje as-
mens teisė ginti savo teises yra nekvestionuojama.“111 Be to, „jeigu būtų neuž-
tikrinta asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą, būtų nepaisoma ir visuo-
tinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi ius, ibi remedium – jeigu yra ko-
kia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė. Tokia teisinė situacija, 
kai kuri nors asmens teisė ar laisvė negali būti ginama, taip pat ir teismine 
tvarka, nors pats tas asmuo mano, kad ši teisė ar laisvė yra pažeista, pagal 
Konstituciją yra neįmanoma, Konstitucija jos netoleruoja.“112 Iš to matyti, 
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Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 „Dėl teisėtvarkos, teisėsau-
gos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo“ 
dalinio pakeitimo“ 1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straips-
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kad kalbant apie Konstitucijoje įtvirtintų prigimtinių žmogaus teisių gynybą 
nėra svarbus procese dalyvaujančio žmogaus teisinis statusas ar jo atliekamos 
procesinės funkcijos, mat tai nieko nekeičia, nes ar tai būtų nukentėjęs as-
muo, ar įtariamasis (kaltinamasis), ar liudytojas, ar kitas dalyvis – visi jie yra 
lygūs ir vienodai matomi Konstitucijos akimis – pagal Konstituciją teisinis 
reguliavimas turi būti toks, kad baudžiamojo proceso dalyviai, turintys tą patį 
procesinį teisinį statusą, būtų traktuojami vienodai. Tą patį procesinį statusą 
turintys proceso dalyviai turi turėti ir tokias pačias teises ir pareigas, nebent 
tarp jų būtų tokio pobūdžio ir tokio masto skirtumų, kad nevienodas trakta-
vimas būtų objektyviai pateisinamas. Priešingu atveju būtų nukrypta nuo 
konstitucinių teisinės valstybės ir asmenų lygiateisiškumo principų.113 Šioje 
vietoje sustotina ties užuomina, jog žmonės gali būti traktuojami nevienodai 
tik jeigu tarp jų esama tokio pobūdžio ir masto skirtumų, kurie leidžia patei-
sinamai tai daryti. Šioje vietoje prieiname prie „pozityviosios diskriminacijos“ 
klausimo, leidžiančio kalbėti apie žmonių nevienodo traktavimo objektyvų 
pateisinimą, dar kitaip vadinamą – jų teisinės padėties diferencijavimą. Vadi-
nasi, įstatyme gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų 
asmenų kategorijų, užimančių skirtingas padėtis, atžvilgiu ir tai priklauso nuo 
socialinių santykių kaitos, dinamikos, sąlygojančios gyvenimo įvairovę. As-
menų lygiateisiškumo principas savaime nepaneigia galimybės įstatymu nu-
statyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų, pri-
klausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų yra to-

                                                                                                            
niui, 5 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 2, 3 dalims, 114 straipsnio 1 daliai, konstituciniam 
teisinės valstybės principui, nutraukimo“. Valstybės žinios. 2006, Nr. 88-3475.  

113 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 
d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. re-
dakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. 
kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 
straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 
d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pareiškėjo – Šiaulių rajono 
apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“. Valstybės žinios. 2006. Nr. 7-254. Taip pat žr.: Abramavičius, A. Asmenų lygiatei-
siškumo principo interpretavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurispru-
dencijoje. Jurisprudencija. 2006, 12(90): 48.  
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kio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai 
pateisinamą.  

Vienas iš tokio teisinio reguliavimo pavyzdžių gali būti kardomųjų prie-
monių, kaip procesinės prievartos baudžiamojoje byloje, taikymas įtariamųjų 
ar kaltinamųjų (nuteistųjų) atžvilgiu. Šių priemonių skyrimas ir taikymas mi-
nėtų asmenų atžvilgiu nėra laikomas jų diskriminacijos, palyginti su kitais 
proceso dalyviais, išraiška, nes įtariamasis ar kaltinamasis priskiriami kitai ka-
tegorijai. Toks priskyrimas pirmiausia grindžiamas tuo, jog minėtųjų asmenų 
teisinis statusas baudžiamojoje byloje, kiek tai susiję su jų atliekama procesine 
funkcija, įgyvendinamas ne tik per siekį save ginti nuo įtarimo ar kaltinimo, 
bet ir per vienokį ar kitokį bandymą išvengti baudžiamojo persekiojimo ar ki-
tokio jų teisinės padėties pabloginimo. Neatmestina, kad toks bandymas gali 
apimti ir neleistiną elgesį, pavyzdžiui, poveikį nukentėjusiems asmenims ar 
liudytojams, bandymą pabėgti ar kitaip pasislėpti nuo teisėsaugos institucijų 
ir pan. Antra, tai grindžiama ir tuo, jog procesą vykdančios institucijos bei pa-
reigūnai, turintys pareigą greitai iš išsamiai atskleisti nusikalstamą veiką, kai 
yra pagrindas, turi užkirsti kelią bet kokiems bandymams trukdyti ikiteismi-
niam tyrimui, bylą nagrinėti teisme ar nuosprendžiui vykdyti. Tiesa, nereikia 
manyti, kad už bet kuriuos bandymus viena ar kita forma trukdyti baudžia-
majam procesui neatsako kiti procese dalyvaujantys asmenys, pavyzdžiui, nu-
kentėję asmenys, liudytojai ar kiti. Šių veiksmai gali susilaukti atitinkamų kitų 
procesinės ar materialinės teisės numatytų sankcijų. Taigi nelaikoma diskri-
minacija tai, jog vienos ar kitos kardomosios priemonės taikomos tik atitin-
kamai apibrėžtam asmenų ratui baudžiamajame procese.  

Kalbant apie teisinio reguliavimo diferencijavimą konkrečios kategorijos 
asmenų, o būtent – įtariamųjų, kaltinamųjų ar nuteistųjų, atžvilgiu svarbu 
paminėti, jog neretai ir šiems asmenims taikant atskiras kardomąsias priemo-
nes iškyla pavojus, jog vieniems jų, nepaisant to, kad iš esmės jie visi yra lygūs 
prieš įstatymą, taikomi, pavadinkime taip, nevienodi teisiniai standartai. Čia 
kalbama apie šios kategorijos asmenų diskriminavimą sprendžiant jų suėmi-
mo klausimus, kai esant bene tokioms pačioms bylos aplinkybėms vienam 
asmeniui skiriama švelnesnė kardomoji priemonė, tarkime, pasižadėjimas ne-
išvykti, o kitas asmuo yra suimamas, mat šis nėra Lietuvos pilietis ar neturi jo-
je nuolatinės gyvenamosios vietos. Teisinė praktika liudija, kad paprastai už-
sieniečiams, kurių atžvilgiu Lietuvoje pradedamas baudžiamasis procesas, ski-
riamas suėmimas manant, kad šitaip bus užtikrintas proceso tęstinumas ir 
veiksmingumas. Pavyzdžiui, jeigu ne Lietuvos pilietis (o kitos Europos Sąjun-
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gos valstybės narės pilietis) yra įtariamas ar kaltinamas nusikalstamos veikos, 
už kurią minimali sankcijos riba yra ne mažesnė nei vieni metai laisvės atė-
mimo, Lietuvoje padarymu, ir jeigu toks asmuo Lietuvoje niekur oficialiai 
nedirba, nesimoko ar nestudijuoja, neturi šeimos narių ar artimųjų giminaičių 
Lietuvoje, tačiau turi tik nenuolatinę gyvenamąją vietą, jam dažniausiai gresia 
būti paskirtas suėmimas, neatsižvelgiant į tai, ar iš tikrųjų realiai egzistuoja 
bent viena iš suėmimo sąlygų, numatytų BPK 122 straipsnyje. Deja, tačiau tai 
neretai priešpriešinama antropocentrinėms idėjoms, teigiančiomis, jog nė 
vieno asmens teisės ir interesai negali būti paaukoti tiesos nustatymo labui, nė 
vienas iš jų nėra nusipelnęs būti „linčiuojamas“ teisinėje valstybėje, neatsižvel-
giant į tai, kokį blogą darbą padarė.  

Iš tiesų šiuo metu Europos Sąjungos piliečiams, negyvenantiems valsty-
bės narės, kurioje jie įtariami padarę nusikalstamą veiką, teritorijoje, t. y. jiems 
svetimoje aplinkoje, kartais – dažniausiai dėl socialinių ryšių stokos ar pabė-
gimo rizikos – skiriamas suėmimas arba ilgalaikės kardomosios priemonės, 
nesusijusios su laisvės atėmimu. Įtariamajam, gyvenančiam šalyje, kurioje jis 
įtariamas padaręs veiką, panašiu atveju dažnai taikoma švelnesnė kardomoji 
priemonė, pavyzdžiui, draudimas išvykti, įpareigojimas registruotis policijos 
įstaigoje ir pan. Taigi paprastai įtariamojo iš užsienio valstybės padėtis yra pa-
žeidžiamesnė nei nuolat šalyje gyvenančio asmens. Akivaizdu, kad šalyje nuo-
lat negyvenantis įtariamasis rizikuoja daugiau ar mažiau ne tik prarasti ryšius 
su šeima ir draugais, bet ir netekti darbo, nes valstybės, kurioje turi vykti tei-
smas, teisminės institucijos jo atžvilgiu priimta prievartos priemonė (pvz., su-
ėmimas) sulaiko jį nuo grįžimo į šalį, kurioje jis nuolat gyvena. Apskritai kal-
bant, egzistuoja akivaizdus pavojus, kuris taip pat gali būti laikomas kliūtimi 
laisvam asmenų judėjimui Europos Sąjungoje, kad abiem asmenų kategori-
joms gali būti taikomos nevienodos sąlygos. Taip nuogąstaujant, Europos Są-
jungos valstybių narių nacionaliniai baudžiamojo proceso įstatymai turi būti 
suderinti, kad įtariamų ar kaltinamų asmenų, kurių atžvilgiu vyksta baudžia-
masis procesas valstybėje, nesančia jų nuolatine gyvenamąja vieta, procesinės 
garantijos nebūtų be pagrindo pažeidžiamos, palyginti su šioje valstybėje nuo-
latinę gyvenamąją vietą turinčiais asmenimis. Be abejo, daugelio valstybių na-
rių, taip pat ir Lietuvos, baudžiamieji įstatymai sukonstruoti taip, kad teisiš-
kai nebūtų sukurtos jokios prielaidos bet kokiai negatyviajai diskriminacijai 
atsirasti. Tačiau tai yra tik reglamentavimo lygmuo. Praktikoje būna įvairiai. 
Dėl šios priežasties pastaruoju metu Bendrijos lygmeniu yra svarstomi atitin-
kamų teisinių instrumentų projektai, kurių tikslas – sustiprinti teisę į laisvę 
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bei nekaltumo prezumpciją visoje Europos Sąjungoje ir skatinti vienodą po-
žiūrį į visus piliečius bendroje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Taip pat 
siekiama, kad Bendrijos piliečiai, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos 
valstybėje, kurioje turi vykti teismas, nebūtų diskriminuojami viso proceso 
metu. Antra vertus, tai sustiprintų ir teisminių institucijų priimtų sprendimų 
tarpusavio pripažinimo principo įgyvendinimą. Lietuva šiuo atveju yra viena 
tų valstybių, palaikančių pastarąją iniciatyvą, nes puikiai suvokiama, kad lais-
vės ir teisingumo srityje neišvengiamai būtini pokyčiai žmogaus teisių gyny-
bos optimizavimo srityje.  

Taigi, nuogąstaujant dėl žmogaus teisių gynybos baudžiamajame procese 
veiksmingumo, šios gynybos instrumentarijaus tarpvalstybinių aspektų, ant-
ropocentrinės idėjos plėtojamos ir Europos lygmeniu. Tiesa, šiame straipsnyje 
paminėti tik keletas iš daugelio pavyzdžių, kur požiūris į žmogaus teisinę gy-
nybą grindžiamas principu, kad visuomenės požiūris į teisę lemia ir jos požiūrį 
į žmogų. Jeigu visuomeniniuose santykiuose teisės vertė yra menka, menku 
tampa ir žmogaus interesas, kaip teisinių santykių objektas bei tikslas. Todėl 
svarbu užtikrinti, kad siekiant ginti žmogaus teises baudžiamajame procese, 
nesvarbu, ar tai yra tik vidaus teisės, ar ir tarpvalstybinio pobūdžio klausimas, 
šiame gynybos procese turi būti vengiama siurrealistinių pažiūrų. Priešingu 
atveju, žinant ką reikia ginti, kuo ir nuo ko, nebus aišku, kaip tai reikia daryti.  

Apibendrinant žmogaus teisių gynimo Lietuvos baudžiamajame procese 
antropocentrinio požiūrio esmę, konstatuotina, jog žmogus ir jo interesai yra 
visos teisinio proceso orbitos centras, aplink kurį sukasi įvairūs teisiniai lyg-
menys – idėjos, nuostatos bei teisiniai santykiai. Lietuvoje žmogaus teisių gy-
nybos klausimai tiek teoriniu, tiek ir praktiniu lygmenimis sulaukia pakan-
kamai dėmesio, nors, pripažintina, ne visur dar darbai atlikti tinkamai ar lai-
ku. Tačiau siekis eiti antropocentrizmo idėjų link sukuria akstiną besąlygiškai 
konstruoti tokią teisės ir teisinę sistemą, kurioje būtų be nuostabos suvokia-
ma, jog, kaip buvo teigiama dar tarpukario Lietuvoje, „teisė – tai reguliuoja-
mas darbas, darbas ne tik valstybės vyriausybės, bet ir visos tautos“114. 
 

                                                 
114 Kova dėl teisės. Teisė. 1932, 2:1.  
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Teismai ir jų sistema yra vienas iš valstybės atributų. Tačiau iki pat 

XVIII a. pabaigos nebuvo net minties, kad teismai gali tapti valstybės valdžios 
dalimi. Savarankiška ir nepriklausoma teisminė valdžia Europoje atsirado tei-
smams pradėjus vykdyti naują – vykdomosios valdžios veiksmų teisėtumo 
kontrolės – funkciją. Teisminės valdžios atsiradimas reiškė valstybės galių ap-
ribojimą: valstybės valdžią pradėjo kontroliuoti nepriklausoma ir įtakinga ins-
titucija – teismas. Dabartiniu metu teisminės valdžios buvimas ir jos atskyri-
mas nuo kitų valstybės valdžios šakų laikomas būtinu demokratinės ir teisinės 
valstybės požymiu. Tik demokratinėse valstybėse, pripažįstančiose valdžių at-
skyrimo principą, teismai laikomi tautos įsteigta savarankiška valstybės val-
džios šaka.  

Kaip ir daugelio demokratiškų pasaulio valstybių konstitucijose, taip ir 
pagal Lietuvos Respublikos piliečių 1992 m. spalio 25 d. priimtą Konstituciją 
valstybės valdžia yra organizuota ir įgyvendinama remiantis valdžių padaliji-
mo principu. Teisminė valdžia – viena iš Konstitucijoje įtvirtintų valdžių. 
Teisminei valdžiai, kaip ir kitoms valstybės valdžią įgyvendinančioms institu-
cijoms, būdingi visi pagrindiniai valstybės valdžios požymiai. Pagrindinis ir 
svarbiausias požymis – tai privalomumas paklusti valdžios sprendimams. Tei-
smas priima sprendimus valstybės vardu. Savo galia šie sprendimai prilygsta 
įstatymams: jie yra privalomi visoms valstybės institucijoms, įstaigoms, orga-
nizacijoms, pareigūnams ir piliečiams, jų vykdymas užtikrinamas valstybės 
prievarta. Patys teismų sprendimai daugeliu atvejų yra valstybės prievartos ak-
tai. Teisminės valdžios institucijos turi teisę taikyti įvairias, net pačias griež-
čiausias, valstybinės prievartos priemones.  
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Išskirtinę teisminės valdžios vietą valstybės valdžios sistemoje apibūdina 
tai, kad teisminė valdžia įgyvendina teisingumo vykdymo valstybėje funkciją, 
M. Romerio žodžiais tariant, „neteisės konstatavimas ir sudraudimas – štai 
kas yra bet kurio teismo funkcija“115. Tai pagrindinė teisminės valdžios funk-
cija, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje. Jos 
negali įgyvendinti jokia kita valstybės valdžios institucija ar pareigūnas, išsky-
rus teismą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas 
šią konstitucinę nuostatą, 1999 m. gruodžio 21 d. nutarime pabrėžė, kad „tei-
singumo vykdymas – teismų funkcija, lemianti šios valdžios vietą valstybės 
valdžios institucijų sistemoje ir teisėjų statusą. Jokia kita valstybės institucija 
ar pareigūnas negali vykdyti šios funkcijos.“116 Kitaip tariant, „jeigu vienai 
valdžios šakai priskiriama teisė leisti įstatymus, o kitai – juos vykdyti, tai tei-
smui tenka vienas atsakingiausių uždavinių – aiškinti teisę ir ją taikyti, vyk-
dant teisingumą“117.  

Valdžių padalijimu grįstoje valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų 
sistemoje teisminė valdžia svarbi ne tiek tuo, kad vykdo teisingumą, tradicine 
prasme suprantamą kaip konkrečių bylų nagrinėjimą laikantis nustatytos tei-
smo proceso tvarkos (teisminę valdžią įgyvendina teisėjas vienasmeniškai arba 
teisėjų kolegija, laikydamiesi nustatytos procesinės tvarkos), kiek jai būdin-
gomis teisinėmis galimybėmis daryti įtaką įstatymų leidžiamosios ir vykdo-
mosios valdžios sprendimams.118 Be to, nuo kitų valstybės valdžių teisminė 
valdžia skiriasi dar ir tuo, kad ji yra formuojama ne politiniu, bet profesiniu 
pagrindu.119  

Atsižvelgiant į tai, jog teisminės valdžios padėtis demokratinėje visuo-
menėje yra ypatinga, ji „remia principą, kad įstatymų turi laikytis visi, taip už-
tikrindama atskirų asmenų ir visų mažumų grupių teises tais pernelyg dažnais 

                                                 
115 Romeris, M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. Vilnius: Pozicija, 1994, p. 5. 
116 Valstybės žinios. 1999, Nr. 109-3192.                
117 Valančius, V. Teismo ir teisėjo nepriklausomumo principas ir konstitucinė justicija. Jurisp-

rudencija, 2000, 16(8): 9. 
118 Šinkūnas, H. Teisėjų nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje. Daktaro di-

sertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S), p. 53. 
119 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valstybės 

žinios. 1999, Nr. 109-3192; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 
d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 62-2276.   
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atvejais, kai daugumos sprendimai vaidina lemiamą vaidmenį“120. Taigi užtik-
rinant Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų teisių ir laisvių apsaugą, tei-
smams suteikiami ypatingi įgaliojimai, kurių neturi nė viena kita valdžios ša-
ka. Tik teismas gali priimti sprendimą, kuriuo žmogui atimama ar apribojama 
laisvė, konfiskuojamas fizinių ar juridinių asmenų turtas, uždraudžiama poli-
tinės partijos veikla, panaikinamas valstybės institucijos neteisėtas aktas, vals-
tybės institucija įpareigojama atlyginti asmeniui padarytą neteisėtais veiks-
mais žalą ir kt. Teisingumo vykdymo funkcijos reikšmingumas suponuoja ir 
visavertės teisminės valdžios poreikį. Kaip pabrėžia E. Jarašiūnas, „tik visaver-
tė teisminė valdžia, bet ne kitų valdžių priedėlis ar mechaniška „įstatymo 
burna“ gali įgyvendinti jai pavestą konstitucinę teisingumo vykdymo misi-
ją“121.  

Išskirtinis teisminės valdžios požymis – jos politinis ir socialinis neutra-
lumas. Vykdant teisingumą pagrindinė teismo pareiga – išspręsti teisinį konf-
liktą: visapusiškai, visiškai ir objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir priimti 
teisėtą bei pagrįstą teismo sprendimą. Tokį sprendimą gali priimti tik nepri-
klausomas ir nešališkas teismas. Vykdydamas šią pareigą teismas privalo būti 
politiškai ir socialiai neutralus bei laisvas nuo bet kokio poveikio iš šalies. 
Nagrinėdamas ir spręsdamas bylas, jis turi vadovautis tik įstatymu ir savo tei-
sine sąmone bei vidiniu įsitikinimu. Teisinė sąmonė ir vidinis įsitikinimas yra 
labai reikšmingi įgyvendinant teisminę valdžią.  

Teisingumo vykdymo turinį sudaro teismų veikla sprendžiant konkre-
čius ginčus dėl teisės, atsirandančius visuomenėje dėl įvairių konfliktų (turti-
nius, darbo, politinio pobūdžio ginčus, piliečių skundus dėl neteisėtų valsty-
bės tarnautojų veiksmų ir kt.). Teismai šiuos ginčus sprendžia nagrinėdami 
baudžiamąsias, civilines ir administracines bylas, griežtai laikydamiesi įstaty-
mų nustatytos teisminio proceso tvarkos. Teisminio proceso tvarkos reikala-
vimai įgyvendinant teisminę valdžią turi esminę reikšmę: bet kokie procesinės 
teisės pažeidimai gali būti pagrindas aukštesniajam teismui panaikinti teismo 
sprendimą.  

                                                 
120 Atviros visuomenės institutas (Stojimo į ES priežiūros programa). Stojimo į Europos Sąjun-

gą monitoringo procesas: Teismų nepriklausomumas, 2001, p. 6. 
121 Jarašiūnas, E. Teisminės valdžios organizacijos ir veiklos konstitucinės problemos (teisminės 

valdžios visavertiškumas, teismų sistemos bei teisėjų ir teismų nepriklausomumas). Birmon-
tienė, T. ir kt. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vil-
nius: Mykolo Romerio universitetas, 2007, p. 299.   
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 Vis dėlto teisingumo vykdymas nėra vienintelė teisminės valdžios funk-
cija. Ne mažiau svarbi yra valstybės institucijų, padedančių vykdyti teisingu-
mą, veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo teisminės priežiūros funkcija. Be to, tei-
smai atlieka arba gali atlikti visuomenėje ir kitas teisines funkcijas, pvz., teisės 
normų aiškinimo funkciją. Teisminė valdžia, priimdama privalomus spren-
dimus, kartu atlieka ir socialinio reguliavimo funkciją konkrečioje visuome-
ninių santykių srityje: nustato konkrečių asmenų teises, pareigas ir atsakomy-
bę. Kaip teigia E. Jarašiūnas, priimant ir vykdant teismo sprendimus, garan-
tuojamas įsiteisėjusių teismo sprendimų nustatytų ir patvirtintų teisinių san-
tykių stabilumas122. Taigi teisminei valdžiai būdingi ne tik bendrieji valstybės 
valdžios požymiai, bet ir specifiniai požymiai bei funkcijos.   

Atkūrus Lietuvos valstybingumą, vienu svarbiausių valstybės uždavinių 
tapo sukurti demokratinės visuomenės poreikius atitinkančią teismų sistemą, 
įgyvendinti teisinės sistemos reformą, kurios sėkmę, kaip nurodoma, lemia ne 
tik socialinės ar politinės, bet ir būtinos teisinės sąlygos, prie kurių priskirti-
nos:     1) realus valstybės valdžios šakų atribojimas; 2) aiškios konstitucinės 
nuostatos, leidžiančios nedviprasmiškai teigti, kad teisinė sistema grindžiama 
teismo ir teisėjų nepriklausomumo principu; 3) pakankama konstitucinė ba-
zė, leidžianti pasirinkti patogiausią teisminės organizacijos modelį, kuris būtų 
grindžiamas visuomenės poreikiu turėti veiksmingą teisinę gynybą; 4) pa-
grindinių įstatymų, reglamentuojančių teisinės sistemos institucinę ir organi-
zacinę struktūrą, priėmimas. 123  

Teismų sistemos reformos Lietuvoje pradžia laikytina 1992 m. sausio 16 
d., kai Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas įstatymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir 
papildymo“124 113 straipsnyje įvardijo šiuo metu veikiančias bendrosios 
kompetencijos teismų institucijas. Konstitucinių normų pagrindu reikėjo su-
kurti naują teismų sistemą. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 1992 
m. vasario 6 d. priėmė Lietuvos Respublikos teismų įstatymą125 ir nutarimą 

                                                 
122 Jarašiūnas, E. Teisminės valdžios funkcionavimo apsaugos problemos konstitucinėje justici-

joje. Teisminė valdžia ir visuomenė: konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių 
centras, 1999, p. 47. 

123 Valančius, V. Teismo ir teisėjo nepriklausomumo principas ir konstitucinė justicija. Jurisp-
rudencija. 2000, 16(8): 9. 

124 Valstybės žinios. 1992, Nr. 3-42. 
125 Ten pat., Nr. 8-208. 
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„Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo įsigaliojimo“126. 1992 m. kovo 12 
d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo įstaty-
mas127, kuriuo vietoj veikiančių miestų ir rajonų teismų įsteigti nauji apylin-
kių teismai. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 1992 m. spalio 29 d. 
priėmė įstatymą „Dėl apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietu-
vos Aukščiausiojo Teismo įsteigimo ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 
15 straipsnio papildymo“128. Lietuvos Respublikos civilinio proceso ir Lietu-
vos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo nuo-
statų įgyvendinimas užtruko, nes nebuvo priimti minėti proceso įstatymų pa-
keitimai ir papildymai. Taigi bendrosios kompetencijos teismų sistemą buvo 
nuspręsta organizuoti tarpukario Lietuvos, kurioje taip pat veikė keturių 
grandžių teismų sistema, pavyzdžiu129.  

Tolesnį teismų reformos etapą lėmė 1992 m. spalio 25 d. priimta Kons-
titucija, pagal kurią Lietuvoje buvo įsteigtos trys teismų sistemos: 1) Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas; 2) keturių grandžių bendrosios kompe-
tencijos teismai: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis tei-
smas,   apygardų ir apylinkių teismai (Konstitucijos 111 str. 1 d.); 3) speciali-
zuoti – administraciniai – teismai: Lietuvos vyriausiasis administracinis tei-
smas ir apygardų administraciniai teismai (pagal Konstitucijos 111 straipsnio 
2 dalį administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti gali 
būti įsteigti specializuoti teismai). Be to, Konstitucijoje, kaip ir kitose demok-
ratinėse valstybėse, įtvirtintas draudimas taikos metu steigti teismus su ypa-
tingais įgaliojimais (111 str. 3 d.). Taigi, kaip pabrėžia E. Jarašiūnas, Konsti-
tucijoje buvo net tik nustatyta keturių grandžių bendrosios kompetencijos 
teismų sistema (kaip institucijų sistema), bet ir įtvirtinti bendrosios kompe-
tencijos teismų instancinės sistemos, kaip teisminio nagrinėjimo procesinių 
pakopų sistemos, pagrindai130. Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos Konsti-

                                                 
126 Valstybės žinios. 1992, Nr. 8-209. 
127 Ten pat, Nr. 10-240. 
128 Šio įstatymo 5 straipsnyje buvo nustatyta, kad „šiame įstatyme numatyti teismai turi būti 

suformuoti iki to laiko, kai Lietuvos Respublikos Seimas priims atitinkamus įstatymus dėl 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo bei pa-
pildymo, ir nuo tada įsigalioja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3–5, 8–13, 18, 19, 49, 
60, 62 straipsniai“.  

129 Maksimaitis, M. Istorinės teisminės valdžios ištakos Lietuvoje. Birmontienė, T. ir kt. Lietu-
vos konstitucinė teisė. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001, p. 773–779. 

130 Jarašiūnas, E. Teisminės valdžios organizacijos ir veiklos konstitucinės problemos (teisminės 
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tucinis Teismas yra konstatavęs, kad teismų instancinės sistemos paskirtis yra 
šalinti galimas žemesnių instancijų teismų klaidas, neleisti, kad būtų įvykdytas 
neteisingumas, ir šitaip apsaugoti asmens, visuomenės teises ir teisėtus intere-
sus.131 Iš esmės tokiu teisiniu reguliavimu yra įtvirtintas principas apskųsti ir 
peržiūrėti teismo sprendimą, nes būtent nustatyta teismų sistema leidžia ap-
skųsti teismo sprendimą aukštesnės instancijos teismui.  

1992 m. lapkričio 2 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Konstitucijai, or-
dinarinės teisės nuostatos, susijusios su teismų klausimų reglamentavimu, tu-
rėjo būti derinamos su Konstitucijos normomis dėl teisminės valdžios, teismų 
sistemos ir jų statuso. Tai atlikti Seimą įpareigojo Konstitucija ir įstatymas 
„Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“132. Seimas 
1993 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. I-331 patvirtino teisinės sistemos kū-
rimo dokumentą – teisinės sistemos metmenis133, kuriuose buvo numatyti 
svarbiausi teismų reformos tikslai, pabrėžtas Europos Sąjungos standartų tai-
kymas ir nustatytas laikotarpis, per kurį reforma turi būti įgyvendinta. Vėliau 
jie buvo pakoreguoti134.  

Vykdant teismų sistemos reformą, 1994 m. gegužės 31 d. buvo priimtas 
naujas Lietuvos Respublikos teismų įstatymas135, o 1994 m. birželio 15 d. – 
įstatymas „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, 
apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nu-
statymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“136. Lietuvos 
Respublikos Konstituciniam Teismui 1999 m. gruodžio 21 d. priėmus nuta-
rimą137, kuriuo 1994 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 
nuostatos, nustatančios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro galias tei-
sėjų korpuso ir Teisėjų garbės teismo formavimo, teismų organizavimo, fi-
nansinio aprūpinimo, teismų (teisėjų) administracinės veiklos kontrolės ir 
                                                                                                            

valdžios visavertiškumas, teismų sistemos bei teisėjų ir teismų nepriklausomumas). Birmon-
tienė, T. ir kt. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vil-
nius: Mykolo Romerio universitetas, 2007, p. 302.   

131 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės ži-
nios. 2006, Nr. 7-254 . 

132 Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1015. 
133 Ten pat. 1993, Nr. 70-1311. 
134 Nauja Teisinės sistemos reformos metmenų redakcijai buvo patvirtinta Seimo 1998 m. bir-

želio 25 d. nutarimu Nr. VIII-810. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1736. 
135 Valstybės žinios. 1994, Nr. 46-851. 
136 Ten pat. 1994, Nr. 50-932. 
137 Ten pat. 1999, Nr. 109-3192. 
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teisėjų drausminės atsakomybės srityse bei kitas nuostatos buvo pripažintos 
prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, buvo parengta ir nuo 
2002 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Teismų įstatymo redakcija138, galiojanti 
iki šiol, kuri tapo kokybiškai naujo etapo teismų istorijoje atskaitos pradžia. 
Išsprendus pagrindines problemas, susijusias su atitikimu Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai ir tarptautiniams standartams, teismams buvo suteikta visa-
pusė ir reali institucinė ir administracinė autonomija. Taigi naujuoju Teismų 
įstatymu iš esmės pakoreguoti teismų organizavimo klausimai, pradedant 
nauju požiūriu į vykdomosios valdžios įtaką organizuojant ir administruojant 
teismus, į teisėjų korpuso formavimo sistemą, nepriklausomumo garantijas, 
grindžiamas teismų savivalda, bandant reikliau reglamentuoti teisėjų kvalifi-
kaciją, atsakomybę, siekiant daugiau teismų veiklos skaidrumo, atvirumo vi-
suomenei, naujai išsprendžiant ne tik konstitucinės kontrolės padiktuotus, 
bet ir kitus klausimus. Šis įstatymas buvo ne kartą pakeistas ir papildytas. 
Daugumą pakeitimų ir papildymų lėmė Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo jurisprudencija teismų klausimais139.  

Vadovaujantis Konstitucijos nuostatomis, 1993 m. buvo įsteigta nauja 
europietiškojo modelio konstitucinės kontrolės institucija – Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas, kuris pagal savo kompetenciją spręsdamas 
dėl žemesnės galios teisės aktų (jų dalių) atitikties aukštesnės galios teisės ak-
tams, inter alia (ir pirmiausia), Konstitucijai, ir vykdydamas kitus jam suteik-
tus konstitucinius įgaliojimus, vykdo konstitucinį teisingumą, garantuoja 
Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą140. Nuro-
domos ir kitos šio Teismo funkcijos: 1) konstitucinių teisinių vertybių įtvir-
tinimas; 2) taikdarystė socialiniame gyvenime; 3) teisinis politinių konfliktų 
                                                 
138 Valstybės žinios. 2002, Nr. 17-649. 
139 Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 551, 57, 

61, 63, 64, 691, 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 101, 103 
straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 
127, 128, 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 89, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių 
pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 531, 532 straipsniais ir IX skyriaus tre-
čiuoju skirsniu įstatymo, priimto 2008 m. liepos 3 d. ir įsigaliojusio 2008 m. rugsėjo 1 d. 
tikslas – pakeisti kai kurias Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nuostatas, įgyvendinant 
šiuos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimus: 2004 m. balandžio 15 d. nu-
tarimą, 2006 m. rugsėjo 9 d. nutarimą, 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimą, 2007 m. gruodžio 
17 d. nutarimą ir 2008 m. vasario 20 d. nutarimą.   

140 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės ži-
nios. 2006, Nr. 65-2400. 
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sprendimas; 4) politinio proceso nepertraukiamumas arba politinės kaitos už-
tikrinimas; 5) pedagoginė; 6) žmogaus teisių apsauga; 7) demokratijos užtik-
rinimas ir visuomenės demokratinės kultūros ugdymas; 8) Konstitucijos evo-
liucijos užtikrinimas; 9) teisminės praktikos standartų tarptautinė sklaida141. 
Apibūdinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir bendrosios 
kompetencijos teismų bei specializuotų teismų santykį, pabrėžtina, jog „tai, 
kad Konstitucijoje yra du atskiri skirsniai – VIII skirsnis „Konstitucinis Tei-
smas“ ir IX skirsnis „Teismas“, ne paneigia Konstitucinio Teismo buvimą tei-
smų sistemos dalimi, bet pabrėžia ypatingą jo statusą teisminės valdžios si-
stemoje, kartu ir visų valstybės valdžią įgyvendinančių valstybės institucijų si-
stemoje“142.  

Vykdant teisinės sistemos reformą ir siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp 
piliečių teisių apsaugos ir valstybės valdymo poreikių, pagrįstų demokratinėse 
Europos valstybėse nusistovėjusiais principais bei vertybėmis143, Konstitucijo-
je numatyta galimybe steigti specializuotus teismus buvo pasinaudota ir 
įsteigti jau minėti administraciniai teismai144, kurie pradėjo veikti 1999 m. ge-
gužės 1 d. 

Kaip minėta, teisminę valdžią įgyvendina teismas – kolegiali teisėjų insti-
tucija (arba vienas teisėjas). Būtent teisėjams yra suteikiami ypatingi teisminės 
valdžios atstovo įgaliojimai ir teisė priimti privalomus sprendimus, vienaip ar 
kitaip paliečiančius ar pakeičiančius konkretaus žmogaus gyvenimą. Konkre-
čios bylos nagrinėjimas ir sprendimas reikalauja ne tik didelių asmeninių tei-
sėjo pastangų, bet ir moralinės bei pilietinės atsakomybės, profesinių sugebė-
jimų ir gyvenimiškos patirties. Neatsitiktinai teisėjams keliami aukšti profesi-
niai ir moraliniai reikalavimai. Kuo aukštesnės instancijos teismas, tuo dides-
ni reikalavimai teisėjui.  

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina tik tuos 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti Konstitucinio Teismo teisėjai, ir nustato jų 

                                                 
141 Jarašiūnas, E. Apie konstitucinės justicijos funkcijas. Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė. 

Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 1998, p. 139–156. 
142 Žilys, J. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstitucinėje sistemoje. Birmontienė, 

T. ir kt. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vilnius: My-
kolo Romerio universitetas, 2007, p. 265. 

143 Jungtinių Tautų vystymo programa. Administracinė justicija Lietuvoje: vertinimas (parengė 
Daniel A. Bilak), 2003 m. lapkritis, p. 7. 

144 Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymas. Valstybės žinios. 1999, 
Nr. 13-309. 
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skaičių. Pagal Konstitucijos 103 straipsnį Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisė-
jai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Konstitucinis Tei-
smas kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. Po tris kandidatus į Konsti-
tucinio Teismo teisėjus skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pateikia Respubli-
kos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, o 
teisėjais juos skiria Seimas. Konstitucinio Teismo pirmininką iš šio teismo 
teisėjų skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu. Konstitucinio Teismo 
teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos 
piliečiai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisi-
nio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą. 

Bendras Konstitucijoje nustatytas reikalavimas – teisėjais Lietuvoje gali 
būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai (112 str. 1 d.). Konkrečius reikalavi-
mus asmenims, galintiems būti teisėjais, nustato Lietuvos Respublikos teismų 
įstatymas.  

Pažymėtina, kad konkretaus bendrosios kompetencijos ir administraci-
nių teismų teisėjų skaičiaus nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei įsta-
tymai nenustato. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnį 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų skaičių nustato Seimas Respublikos 
Prezidento teikimu, pasiūlius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų skaičių nustato Respubli-
kos Prezidentas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko siū-
lymu, o kitų teismų teisėjų skaičių nustato Respublikos Prezidentas Teisėjų 
tarybos patarimu145. Vertinant, pavyzdžiui, Aukščiausiajame Teisme nustaty-
tus 37 teisėjų etatus, teigtina, kad tai pakankamai didelis skaičius, turint 
omenyje Lietuvos gyventojų skaičių ir tai, kad čia veikia specializuota konsti-
tucinės kontrolės institucija – Konstitucinis Teismas, kurį sudaro devyni tei-
sėjai. Tuo tarpu tokiose didelėse valstybėse kaip Jungtinės Amerikos Valstijos 
ir Argentina šalies aukščiausiosios instancijos teismą, kuris atlieka ir konstitu-
cinės kontrolės funkciją, sudaro 9, o Jungtinių Meksikos Valstijų – 11 teisė-
jų146. Kita vertus, pažymėtina ir tai, kad toks neteisinis teisėjų skaičiaus, ypač 

                                                 
145 Šiuo metu Lietuvos Aukščiausiajame Teisme yra nustatyti 37 teisėjų etatai, Lietuvos apelia-

ciniame teisme – 30, penkiuose apygardų teismuose – 158, 54 miestų ir rajonų apylinkių 
teismuose – 491; Lietuvos vyriausiajame teisme – 15 teisėjų etatų, penkiuose apygardų ad-
ministraciniuose teismuos – 56 etatai.  

146 Supreme Court of the United States <http://www.supremecourtus.gov>; Corte Suprema 
de Justicia de la Nacion < http://www.csjn.gov.ar/>; Constitucion Politica de los Estados 
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aukščiausiosios instancijos teismuose, nustatymas neužtikrina teismų veiklos 
stabilumo, sudaro prielaidas abejoti valstybės valdžios institucijų sprendimų 
dėl teisėjų skaičiaus nustatymo objektyvumu ir pagrįstumu.  

Tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinių teismų teisėjais gali 
būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys147. Teisėjais gali būti 
skiriami tik asmenys, atitinkantys profesinius reikalavimus: turintys aukštąjį 
universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro arba tei-
sininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsila-
vinimą) ir išlaikę teisėjo egzaminus (kai kuriais įstatymo nustatytais atvejais 
to nereikalaujama). Reikalavimai teisinio darbo stažui skiriasi pagal tai, ar as-
muo pretenduoja būti apylinkės, apygardos ar kito teismo teisėju148. Paminė-
tina, kad reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti teisėjo pareigas, galiojant 
2002 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo redakcijai, buvo 
ne kartą pakeisti149. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 60 straipsnį 
buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, Aukščiausiojo 

                                                                                                            
Unidos Mexicanos <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Mexico/textovigente 
2008. pdf>. 

147 Teismų įstatymo 52 straipsnyje nurodyta, kad asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputaci-
jos, jeigu jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką; buvo 
atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, antstolio, policijos ar vidaus reikalų siste-
mos darbuotojo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažei-
dimus, jei po šio atleidimo nepraėjo penkeri  metai; piktnaudžiauja psichotropinėmis, nar-
kotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu; neatitinka kitų Teisėjų etikos taisyklių 
reikalavimų. 

148 Pavyzdžiui, apylinkės teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos 
Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir 
teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vien-
pakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), atitinkantis įstatymų nustatytus reikalavimus, 
būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su 
įslaptinta informacija, pateikęs sveikatos pažymėjimą, turintis ne mažesnį kaip penkerių 
metų teisinio darbo stažą ir išlaikęs pretendentų į teisėjus egzaminą. Nuo pretendentų į tei-
sėjus egzamino atleidžiamas teisės krypties socialinių mokslų daktaras ir habilituotas dakta-
ras, asmuo, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų teisėjo darbo stažą, jeigu nuo darbo tei-
sėju pabaigos praėjo ne daugiau kaip penkeri metai. 

149 Pavyzdžiui, 2004 m. gegužės 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51, 66, 67 
ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas nustatė supaprastintus reikalavimus prokurorams ir 
advokatams, siekiantiems teisėjo pareigų bei pretenduojantiems tapti aukštesnių pakopų 
teisėjais, t. y. jiems nebuvo privaloma išlaikyti pretendentų į teisėjus egzaminą. 2006 m. bir-
želio 1 d. priimtu minėto įstatymo pakeitimu šio siūlymo buvo atsisakyta.  
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Teismo teisėjas be egzamino ir atrankos gali būti paskirtas Aukščiausiojo, 
Apeliacinio, Vyriausiojo administracinio teismo, apygardos teismo, apygardos 
administracinio teismo ar apylinkės teismo teisėju. 

Atsižvelgiant į tai, kad įvairių pakopų teismų teisėjais pretenduoja tapti 
gana daug nustatytus reikalavimus atitinkančių asmenų, ir siekiant, kad jais 
būtų paskirti tinkamiausi pretendentai, 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Res-
publikos teismų įstatymas, be kita ko, buvo papildytas nauju 55–1 straipsniu, 
kuriuo buvo pasiūlyta įstatymu reglamentuoti Atrankos komisiją150. Siekiant 
aiškiau ir skaidriau reglamentuoti pretendentų į teisėjus ir teisėjus atranką, 
2008 m. liepos 3 d. priimtu šio įstatymo pakeitimo įstatymu, be kita ko, mi-
nėtas straipsnis buvo pakeistas, numatant, kad Atrankos komisiją sudaro 
Respublikos Prezidentas151, tačiau ne mažiau kaip keturi iš septynių Atrankos 
komisijos narių turi būti ne teisėjai. Ši nuostata suteikė galimybę komisijos 
veikloje dalyvauti ir visuomenės atstovams152. Paminėtina, kad atrenkant tei-
sėjus pirmiausia skatinama vadinamoji „horizontalioji teisėjų karjera“, kai at-
silaisvinus teisėjo vietai pirmiausia į ją turi teisę pretenduoti tie teisėjai, kurie 
pageidauja būti perkelti į tos pačios pakopos teismą153. 

Subjektai, turintys įgaliojimus paskirti, paaukštinti, atleisti iš pareigų tei-
sėjus (keisti jų darbo vietas), yra nustatyti Konstitucijoje. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 112 straipsnyje numatyta, kad Aukščiausiojo Teismo teisė-
jus, o iš jų – pirmininką, skiria ir atleidžia Seimas Respublikos Prezidento tei-

                                                 
150 Atrankos komisija įvertina pretendentų į teisėjus asmenines ir dalykines savybes, jų priva-

lumus, nagrinėja surinktą informaciją apie teisėjo, siekiančio karjeros, darbą, bylų nagrinė-
jimo rezultatus, bylų nagrinėjimo kokybę, atvejus, kai teisėjo, išnagrinėjusio bylą, priimti 
sprendimai buvo panaikinti ar pakeisti aukštesnių pakopų teismų, taip pat priežastis, lėmu-
sias šių sprendimų panaikinimą ar pakeitimą, organizacinius teisėjo sugebėjimus, galimus 
bylų vilkinimo atvejus, jei tokių buvę teisėjo darbe, ir pan. Atrankos komisija pateikia išva-
dą, kuri Respublikos Prezidento nesaisto.  

151 Pagal iki 2008 m. rugsėjo 1 d. galiojusias Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nuostatas 
Atrankos komisija buvo sudaroma iš septynių narių: po du komisijos narius skyrė Respub-
likos Prezidentas, Teisėjų tarybos pirmininkas ir Seimo Pirmininkas, vieną narį – teisingu-
mo ministras.   

152 Be to, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nariais pagal Lietuvos Respublikos tei-
smų įstatymo 91-3 straipsnį trys iš septynių narių turi būti ne teisėjai, Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijos nariais pagal minėto įstatymo 85 straipsnį iš septynių narių taip pat ne 
mažiau kaip trys turi būti ne teisėjai. 

153 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55–1 straipsnio 3 dalį tai detaliau reglamentuo-
ja Respublikos Prezidento nustatyta tvarka.  
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kimu. Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – pirmininką, skiria Respublikos 
Prezidentas Seimo pritarimu. Apylinkių, apygardų ir specializuotų teismų tei-
sėjus ir pirmininkus skiria, jų darbo vietas keičia Respublikos Prezidentas. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. gegužės 6 d. nutarime 
konstatavo, kad „Konstitucijoje yra nustatyta tokia įvairių grandžių bendro-
sios kompetencijos teismų teisėjų ir teismų pirmininkų skyrimo ir atleidimo 
tvarka, kad šiuos teisėjus ir teismų pirmininkus skiria ir atleidžia kitų valsty-
bės valdžių – vykdomosios valdžios ir įstatymų leidžiamosios valdžios – insti-
tucijos, atitinkamai Respublikos Prezidentas ir Seimas, t. y. institucijos, ku-
rios formuojamos politiniu pagrindu. Vienų bendrosios kompetencijos tei-
smų teisėjus ir teismų pirmininkus skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, 
dėl to neturintis kreiptis į Seimą; kitų bendrosios kompetencijos teismų teisė-
jus ir teismų pirmininkus Respublikos Prezidentas skiria ir atleidžia prieš tai 
gavęs Seimo pritarimą; dar kitų bendrosios kompetencijos teismų teisėjus ir 
teismų pirmininkus Respublikos Prezidento teikimu skiria ir atleidžia Sei-
mas.“ 154  

Minėta, kad dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo 
iš pareigų Respublikos Prezidentui pataria speciali Teismų įstatymo numatyta 
institucija – Teisėjų taryba, kurios, kaip nurodė Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinis Teismas, konstitucinė paskirtis nėra tik „būti atsvara Respublikos 
Prezidentui formuojant teisėjų korpusą, nes jį formuojant <...> yra būtina ir 
Respublikos Prezidento bei šios specialios teisėjų institucijos partnerystė, 
bendradarbiavimas“. Svarbu pabrėžti, kad „Konstitucijos 112 straipsnio 5 da-
lyje nurodytos specialios teisėjų institucijos patarimas sukelia teisinius pada-
rinius: jei nėra jos patarimo, Respublikos Prezidentas negali priimti sprendi-
mo dėl teisėjo paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų“. 
Šios institucijos „patarimo negalima interpretuoti kaip rekomendacijos Res-
publikos Prezidentui skirti tam tikrą asmenį teisėju ar jo neskirti, paaukštinti 
teisėją ar jo nepaaukštinti, perkelti jį ar jo neperkelti, atleisti iš pareigų ar ne-
atleisti. Anaiptol, jeigu minėtas patarimas būtų tik rekomendacija, tai Konsti-
tucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodyta speciali įstatymo numatyta teisėjų 
institucija neatliktų vienos iš teisminės valdžios atsvarų vykdomajai valdžiai, o 
formuojant teisėjų korpusą vykdomoji valdžia dominuotų teisminės valdžios 
atžvilgiu, taigi būtų pagrindo teigti, kad yra sudarytos ir tam tikros prielaidos 

                                                 
154 Valstybės žinios. 2006, Nr. 51-1894.  
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(neužkirstas kelias) pažeisti teisėjo ir teismų nepriklausomumą.“ 155  
Paminėtina, kad panaši teismų formavimo tvarka (t. y. teisėjus skiriant į 

šias pareigas) yra daugelyje valstybių, tačiau tai nėra vienintelis galimas teismų 
sudarymo būdas. Kai kuriose valstybėse teismai yra formuojami rinkimų bū-
du. Pavyzdžiui, daugelyje JAV valstijų teisėjus renka piliečiai. Teisėjai gali būti 
skiriami neribotam laikui – iki gyvos galvos (nors dažniausiai nustatoma tam 
tikra viršutinė amžiaus riba, pavyzdžiui, iki 70 metų) arba skiriami apibrėž-
tam laikui. Visuotinai pripažinta, kad skiriant teisėjus neribotam laikui (iki 
gyvos galvos), užtikrinamas jų nepriklausomumas nuo politinių jėgų ir jų pa-
sikeitimo valstybėje.  

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad asmuo į teisėjo pareigas skiriamas iki 65 metų amžiaus. Kai teisėjui su-
kanka 65 metai, jo įgaliojimai baigiasi. Jeigu teisėjo įgaliojimų laikas pasibaigia 
bylos nagrinėjimo metu, jo įgaliojimai gali būti pratęsiami tol, kol byla bus 
baigta nagrinėti arba jos nagrinėjimas bus atidėtas. Toks reguliavimas buvo 
nustatytas tik 2008 m. liepos 3 d. priėmus Lietuvos Respublikos teismų įsta-
tymo pakeitimo įstatymą156, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstituci-
nio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimą, kuriame konstatuota, jog „toks 
teisinis reguliavimas, kai yra numatyta galimybė pratęsti teisėjų įgaliojimus 
pasibaigus jų laikui <...> gali sudaryti prielaidas kitiems asmenims bandyti da-
ryti teisėjui tiesioginę ar netiesioginę įtaką, idant jis, siekdamas, kad jo įgalio-
jimai būtų pratęsti, priimtų tam tikrus sprendimus savo nagrinėjamose bylo-
se; toks teisinis reguliavimas vertintinas kaip galintis teikti paskatą teisėjui by-
las nagrinėti ir sprendimus jose priimti ne tik vadovaujantis įstatymu, kaip 
reikalauja Konstitucija (109 straipsnio 3 dalis), bet ir paisant to, kaip jo nag-
rinėjamose bylose priimti sprendimai atsilieps galimybei ateityje pratęsti jo 
įgaliojimus.“ 157  

                                                 
155 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valstybės 

žinios. 1999, Nr. 109-3192; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 
d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 51-1894.  

156 Pagal ankstesnį reguliavimą asmuo į apylinkės teismo teisėjo pareigas pirmą kartą buvo ski-
riamas penkeriems metams siekiant įvertinti, ar jis tinka dirbti teisėju. Pasibaigus penkerių 
metų terminui, Respublikos Prezidentas tokį asmenį apylinkės teismo teisėju be egzamino 
ir atrankos galėjo skirti iki to laiko, kai jam sukaks 65 metai metų amžiaus. Kitų teismų tei-
sėjai iš karto buvo skiriami iki to laiko, kai jiems sukaks 65 metai.   

157 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas. Valstybės ži-
nios. 2006, Nr. 51-1894.  
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Asmuo, paskirtas teisėju, pradeda eiti pareigas tik po to, kai prisiekia jį 
paskyrusiems Seimui arba Respublikos Prezidentui būti ištikimas Lietuvos 
Respublikai, vykdyti teisingumą tik pagal įstatymą. Prisiekęs jį paskyrusiems 
Seimui arba Respublikos Prezidentui, teisėjas įgyja visus teisminės valdžios 
vykdytojo įgaliojimus. Teisminės valdžios išskirtinė funkcija lemia ypatingą 
šią valdžią įgyvendinančių pareigūnų teisinę padėtį ir jų veiklos principus. Vi-
sų teisėjų statusas yra vienodas. Skiriasi tik jų įgaliojimai, atsižvelgiant į teismo 
kompetenciją. 

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 74, 75, 77 ir 79 straipsnius 
apylinkių teismų, apygardos administracinių teismų, apygardos teismų pir-
mininkai ir jų pavaduotojai, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 
ir pirmininko pavaduotojas, Apeliacinio teismo pirmininkas ir skyriaus pir-
mininkas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir skyriaus pirmininkas skiria-
mi penkeriems metams158. Pažymėtina, kad įgyvendinant Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimą159, buvo nustatyta, 
kad dėl Aukščiausiojo Teismo skyriaus pirmininko skyrimo ir atleidimo iš pa-
reigų Respublikos Prezidentui pataria Teisėjų taryba160. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas minėtame nutarime pabrėžė, kad „Teismų įstatymo 
79 straipsnio 2 dalyje <...> yra nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad jei 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas nepataria Respublikos Prezidentui dėl 
Aukščiausiojo Teismo skyriaus pirmininko kandidatūros, Respublikos Prezi-
dentas negali teikti Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo skyriaus pirmininko 
kandidatūros. Tokiu teisiniu reguliavimu konstituciškai nepagrįstai yra išple-
čiami Aukščiausiojo Teismo pirmininko, kaip šio teismo teisėjo ir institucijos 
vadovo, įgaliojimai, suvaržomi Respublikos Prezidento konstituciniai įgalio-
jimai formuoti, patarus Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodytai spe-
cialiai įstatymo numatytai teisėjų institucijai, teisėjų korpusą, taip pat yra įsi-
terpiama į šios specialios teisėjų institucijos konstitucinę kompetenciją.“ Pa-

                                                 
158 Tokia, t. y. vienoda, visų teismų pirmininkų, pavaduotojų, skyrių pirmininkų kadencija bu-

vo nustatyta 2007 m. balandžio 19 d. priėmus Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 75, 
76, 77, 79, 80 ir 81 straipsnių pakeitimo įstatymą. Pagal ankstesnį reguliavimą Vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, Apeliacinio teismo pirmi-
ninkas, skyriaus pirmininkas buvo skiriami šešeriems metams. Aukščiausiojo Teismo pir-
mininkas ir skyriaus pirmininkas buvo skiriami septyneriems metams.   

159 Valstybės žinios. 2006, Nr. 51-1894.  
160 Pagal buvusį reguliavimą Aukščiausiojo Teismo skyriaus pirmininką į pareigas skyrė ir atlei-

do Seimas Respublikos Prezidento teikimu, patarus Aukščiausiojo Teismo pirmininkui.  
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žymėtina, kad Teismų įstatymo nuostatos dėl teismų vadovų skyrimo buvo 
tobulinamos, siekiant sukurti reikiamas prielaidas jų rotacijai, o ši yra būtina 
sąlyga skaidriai ir efektyviai teismų veiklai161.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos trys pagrindinės nuosta-
tos, apibūdinančios teisėjų statusą. Tai teisėjų nepriklausomumas, nekeičia-
mumas ir neliečiamumas. 

Teisėjo nepriklausomumas – ypatingas jo teisinio statuso elementas. 
Kaip jau minėta, teisėjo ir teismų nepriklausomumas – viena iš svarbiausių 
teisminės valdžios demokratinėje valstybėje veikimo sąlygų. Konstitucijos 109 
straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintos normos yra sukonkretintos Teismų įstaty-
mo 3 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, yra 
nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, vals-
tybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų. Teisėjams negali būti 
daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar ki-
toks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1995 m. gruodžio 6 d. nu-
tarime pažymėjo, kad „teisėjų ir teismo nepriklausomumo vykdant teisingu-
mą garantijų turinį pirmiausia lemia jų nepriklausomumas: a) nuo byloje da-
lyvaujančių šalių bet kokio kišimosi, b) nuo valstybės valdžios, valdymo, taip 
pat visuomenės institucijų, korporacinių, neteisėtų asmeninių ar kitokių inte-
resų įtakos“. 

Valstybės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, 
politinių partijų ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar 
teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę 
(Konstitucijos 114 str. 1 d.). Konstitucijos 114 straipsnyje įtvirtintą normą 
sukonkretina Teismų įstatymo 46 straipsnis, kuriame nustatyta, kad mitingai, 
piketai ir kitokie pavienių asmenų ar grupių veiksmai arčiau negu 75 metrai 
iki teismo pastato ir teisme, jeigu tuo siekiama daryti poveikį teisėjui arba tei-
smui, yra kišimasis į teisėjo arba teismo veiklą. Asmenys, kurie savo veiksmais 

                                                 
161 Pavyzdžiui, Respublikos Prezidentas 2009 m. vasario 17 d. dekretu Nr. 1K-1709 pateikė 

Seimui kai kurių Lietuvos Respublikos teismų įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo pro-
jektą, kuriuo, be kita ko, siekiant įgyvendinti teismų vadovų rotacijos principą, siūloma pa-
pildyti Teismų įstatymo 76 straipsnį nauja 3 dalimi ir nustatyti, kad kandidatais į laisvas ar 
atsilaisvinsiančias apylinkės teismo, apygardos administracinio teismo, apygardos teismo 
pirmininko, pirmininko pavaduotojo, skyriaus pirmininko vietas yra laikomi visi atitinka-
mo teismo ar teismo skyriaus teisėjai, kurie iki Respublikos Prezidento kanceliarijos nusta-
tyto termino raštu neinformavo apie nesutikimą dalyvauti atrankoje.  
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ar neveikimu trukdo teismui vykdyti teisingumą, neteisėtai daro poveikį bylos 
eigai ar baigčiai, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsakomybę už trukdymą 
teisėjui atlikti su baudžiamosios, civilinės, administracinės arba tarptautinės 
teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas numato 
Baudžiamojo kodekso 231 straipsnis162.  

Konstitucijos leidėjas, siekdamas užtikrinti teisėjų nepriklausomumą ir 
bešališkumą, numato ir tam tikrus apribojimus teisėjams. Vienas iš tokių ap-
ribojimų – teisėjų depolitizavimo principas, įtvirtintas Konstitucijos 113 
straipsnio 2 dalyje. Šis principas reiškia, kad teisėjas negali dalyvauti politinių 
partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtintas 
ir kitas apribojimas teisėjams: teisėjas negali užimti jokių kitų renkamų ar ski-
riamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar 
įmonėse. Jis taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus teisėjo atlygi-
nimą bei užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Šie Konstitucijoje įtvir-
tinti apribojimai nereiškia, kad teisėjams apskritai apribojama asociacijų lais-
vė. Konstitucija ir teismų įstatymai nedraudžia teisėjams jungtis į teisėjų aso-
ciacijas ar kitas organizacijas, atstovaujančias jų interesams. 

Teismų įstatymas numato tam tikrus apribojimus eiti teisėjo pareigas. 
Šio įstatymo 62 straipsnyje nustatyta, kad teisėjas negali būti skiriamas dirbti 
teisme ar teismo skyriuje, kuriame atitinkamai teismo pirmininku, pirminin-
ko pavaduotoju arba skyriaus pirmininku dirba jo sutuoktinis, vaikai (įvai-
kiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės). 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas ne tik galimybės apskųsti 
ir peržiūrėti teismo sprendimą principas, bet ir daugiau teismų veiklos princi-
pų. Dauguma iš jų yra bendro pobūdžio. Vienas iš svarbiausių – teisėjų nepri-
klausomumas ir jų veiklos teisėtumas. Atgimusios Lietuvos piliečių priimtos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje skelbiami fundamentalūs 
Tautos gyvenimo ir konstitucinio reguliavimo tikslai: atviros, darnios pilieti-
nės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Svarbu pabrėžti, kad Konstitucijos 
preambulėje deklaruojamas teisinės valstybės principas yra „universalus prin-
cipas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Lietuvos Respub-
likos Konstitucija“163. Šis principas, be kitų reikalavimų, numato ir tai, kad 

                                                 
162 Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741. 
163 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas. Valstybės ži-

nios. 2000, Nr. 17-419; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. 
nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 88-2724.      
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turi būti užtikrinamos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią 
įgyvendinančios bei kitos valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir 
paklusdamos teisei, kad Konstitucija turi aukščiausią juridinę galią.164  

Teisinės valstybės samprata, be kitų teisinės valstybės požymių, reikalau-
ja, kad žmogaus teisės būtų veiksmingai ginamos nepriklausomuose teismuo-
se165. Šio principo esmė – teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepri-
klausomi, teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Konstitucijos 109 
str. 2 d.). Su šiomis Konstitucijos nuostatomis siejasi ir 31 straipsnio 2 dalis, 
įtvirtinanti asmens, kaltinamo padarius nusikaltimą, teisę, kad jo bylą viešai ir 
teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas. Ši norma įpareigoja 
teisėją priimti ne tik teisėtą, bet ir pagrįstą įrodymais teismo sprendimą. Pro-
cesiniai įstatymai numato, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsi-
tikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių 
išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone.  

Teisėjų nepriklausomumas – tai ne tik pagrindinis teisėjų statuso ele-
mentas, bet ir svarbiausia procesinė teismo garantija, būtina teisingumo įgy-
vendinimo sąlyga. Kartu tai ir viena iš svarbiausių žmogaus teisių ir laisvių ap-
saugos garantijų. Tik nepriklausomas ir nešališkas teismas gali objektyviai 
įvertinti baudžiamosios, civilinės ar administracinės bylos aplinkybes ir priim-
ti teisingą sprendimą. Tik nepriklausomi teisėjai, vykdydami teisingumą, galės 
tinkamai atlikti savo priedermę – užtikrinti teisės viešpatavimą, konstitucinės 
santvarkos stabilumą, žmogaus ir piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.  

Svarbu pabrėžti, kad teisė ginti savo teises nepriklausomame ir nešališ-
kame teisme yra viena iš svarbiausių asmens teisių garantijų. Tokia žmogaus 
teisių ir laisvių gynyba įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, kurioje 
nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi 
teisę kreiptis į teismą. Tai reiškia, kad kiekvienas Lietuvos teritorijoje esantis 
asmuo turi teisę į teisminę gynybą nuo kėsinimosi į jo gyvybę ir sveikatą, as-
meninę laisvę, nuosavybę, garbę ir orumą, kitas Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos ir įstatymų jam garantuotas teises ir laisves, taip pat teisminę gynybą 
nuo valstybės valdžios ir valdymo institucijų bei pareigūnų neteisėtų veiksmų 
ar neveikimo. Šią konstitucinę teisę asmuo turi teisę įgyvendinti tiesiogiai, 
remdamasis Konstitucija (6 str. 2 d.). Kita vertus, realiai šiandien Lietuvoje 

                                                 
164 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d. nutarimas. Valstybės ži-

nios. 2001, Nr. 5-143. 
165 Vaišvila, A. Teisinė valstybė ir jos perspektyvos. Jurisprudencija. 2000, 15(7) : 23.  
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šia teise pasinaudoti gali ryžtis ne kiekvienas – teismo procesas reikalauja ne-
mažų išlaidų.  

Nei teisinės valstybės principas, nei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
109 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisėjų nepriklausomumas nėra savitikslis 
dalykas, bet būtina žmogaus teisių ir laisvių apsaugos sąlyga, vienas iš svar-
biausių teisingumo vykdymo principų, esminis demokratinės teisinės valsty-
bės bruožas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne viename savo 
nutarimų yra pažymėjęs, kad nepriklausomumas yra ne privilegija, bet viena 
svarbiausių teisėjo ir teismo pareigų, išplaukianti iš Konstitucijoje garantuo-
tos žmogaus teisės turėti nešališką ginčo arbitrą166.  

Teismų ir teisėjo nepriklausomumo principas yra įtvirtintas Konstituci-
jos 114 straipsnyje, kuriame nurodoma, jog valstybinės valdžios ir valdymo 
institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų ir visuomeninių 
organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir už-
traukia įstatymo numatytą atsakomybę. Teisėjas ir teismai nėra pakankamai 
nepriklausomi, jei neužtikrintas teismų, kaip teisminės valdžios institucijų si-
stemos, nepriklausomumas. Teisminė valdžia, būdama savarankiška, negali 
būti priklausoma nuo kitų valdžių dar ir dėl to, kad ji, kaip minėta, vienintelė 
formuojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu. Tik būdama savarankiška, 
nepriklausoma nuo kitų valdžių, teisminė valdžia gali įgyvendinti savo funkci-
ją – vykdyti teisingumą.  

Konstitucinis teisminės valdžios nepriklausomumo pripažinimas užtik-
rina teismams savivaldos teisę – teisę savarankiškai spręsti tam tikrus su jų 
veikla susijusius klausimus. Tuo tikslu yra steigiamos specialios įstatymo nu-
matytos teisėjų institucijos. Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodyta 
speciali įstatymo numatyta teisėjų institucija, svarbus Teismo, kaip savaran-
kiškos valstybės valdžios, savivaldos elementas, yra, kaip jau minėta, atsvara 
Respublikos Prezidentui, kaip vykdomosios valdžios subjektui, formuojant 
teisėjų korpusą.167  

                                                 
166 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas. Valstybės ži-

nios. 1995, Nr. 101-2264; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 
21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 109-3192.   

167 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valstybės 
žinios.  1999, Nr. 109-3192; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 
13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708, 2004, Nr. 186; Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 51-1894.  
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Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999 m. gruodžio 21 d. nu-
tarime, atskleisdamas teismų nepriklausomumo sampratą, atkreipė dėmesį į 
du šio principo aspektus: teisėjų ir teismų sprendimų nepriklausomumą vyk-
dant teisingumą ir organizacinį teismų savarankiškumą. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas ypač pabrėžė teisminės valdžios nepriklausomumo 
nuo vykdomosios valdžios būtinumą teigdamas, kad „Konstitucija draudžia 
vykdomajai valdžiai kištis į teisingumo vykdymą, daryti teismams kokį nors 
poveikį ar vertinti teismų darbą nagrinėjant bylas, juo labiau – nurodinėti, 
kaip turėtų būti vykdomas teisingumas. <...> Vykdomosios valdžios instituci-
joms gali būti nustatomi tik įgaliojimai, skirti sudaryti sąlygas teismams veikti. 
Teismai už savo veiklą vykdant teisingumą neatsiskaito kitoms valdžios insti-
tucijoms ar pareigūnams. Tik nepriklausoma teismų institucinė sistema gali 
laiduoti teismo organizacinį, o kartu ir teisėjo procesinį savarankiškumą.“168   

Vis dėlto teismas negali būti visiškai nepriklausomas, nes galima išskirti 
keletą teisminės valdžios sąlyčio su kitomis valdžiomis sričių. Pirmoji iš jų – 
pačių teisėjų skyrimo ir atleidimo teisiniai santykiai. Kita sritis – teismų, kaip 
savarankiškos valdžios organizaciniai santykiai, kuriuos, laikantis Konstituci-
jos, nustato įstatymų leidžiamoji valdžia. Seimas priima įstatymus, nustatan-
čius teismų sistemą, teismų veiklos principus, teismų kompetenciją, teisėjų 
statusą, bylų nagrinėjimo tvarką ir kt. Dar viena sritis – teismų administravi-
mo klausimai. Vykdomoji valdžia padeda racionaliai panaudoti tiek teismų si-
stemai, tiek atskiriems teismams skirtas biudžeto lėšas, įgyvendina specialistų 
rengimo programas ir kt.169 Savo ruožtu teisminė valdžia įstatymų nustatyta 
tvarka gali tikrinti įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios priimamų 
aktų teisėtumą, spręsti ginčus tarp valstybės institucijų, nagrinėti piliečių 
skundus dėl valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmų. Įgyvendindama tai tei-
sminė valdžia užtikrina Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintą pusiausvyrą 
tarp įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, jų veiklos teisėtumą, ap-
saugo asmenį nuo valstybės valdžios savivalės. Pripažįstant, kad teismas negali 
būti visiškai nepriklausomas, svarbu pabrėžti, kad teisminės valdžios veikla 
turi būti atribota tiek nuo įstatymų leidžiamosios, tiek nuo vykdomosios val-
džios.  

                                                 
168 Valstybės žinios. 1999, Nr. 109-3192.  
169 Jarašiūnas, E. Teisminės valdžios funkcionavimo apsaugos problemos konstitucinėje justici-
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centras, 1999, p. 49–50. 
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Prie teisėjo ir teismų nepriklausomumo garantijų taip pat priskirtinas 
teismo ir teisėjo teisinis statusas. Teisėjais turi būti skiriami tik asmenys, ku-
riems pagal Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nuostatas 
keliami aukšti profesiniai ir etiniai reikalavimai. Būti nepriklausomus teisėjus 
įpareigoja ir prieš pradedant eiti pareigas duodama priesaika.  

Tam, kad teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas būtų įgyvendi-
namas, reikia tam tikrų garantijų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Tei-
smas 1995 m. gruodžio 6 d. nutarime konstatavo, kad „teisėjų nepriklauso-
mumo garantijas galima sąlygiškai suskirstyti į tris grupes: a) teisėjo įgaliojimų 
trukmės neliečiamumo, b) teisėjo asmens neliečiamumo, c) teisėjo socialinio 
(materialinio) pobūdžio garantijas“170.  

Lietuvoje teisėjų atleidimo iš pareigų pagrindai yra nustatyti Konstituci-
jos 115 straipsnyje. Interpretuodamas šį straipsnį, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas pabrėžė: „Teisėjui, kuris sąžiningai atlieka savo parei-
gas, Konstitucijos 115 straipsnyje yra garantuota, kad jis nebus atleistas iš pa-
reigų kitais negu jame nustatytais pagrindais. <...> Įgaliojimų trukmės nelie-
čiamumo garantija yra svarbi tuo, kad teisėjas, kad ir kokios politinės jėgos 
būtų valdžioje, išlieka nepriklausomas, jis neverčiamas taikytis prie galimos 
politinių jėgų kaitos.“171  

Nurodoma, kad teisėjo asmens neliečiamumo garantijos gali būti verti-
namos kaip tam tikra išimtis iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 
straipsnyje įtvirtinto principo, pagal kurį įstatymui, teismui ir kitoms valsty-
bės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs172. Garantuojant teisėjo 
asmens neliečiamumą Konstitucijos 114 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad 
teisėjas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali 
būti suvaržyta jo laisvė be Seimo, o tarp Seimo sesijų – be Respublikos Prezi-
dento sutikimo. Ši konstitucinė nuostata sukonkretinta Teismų įstatymo 47 
straipsnyje, kuriame numatyta, kad teisėjo laisvė gali būti suvaržyta be atitin-
kamų valstybės valdžios institucijų sutikimo tik tais atvejais, kai teisėjas už-
tinkamas darantis nusikalstamą veiką (in flagranti). 

Teismų įstatymas taip pat nustato, kad teisėjas, padaręs administracinį 
teisės pažeidimą, už kurį numatyta laisvę varžanti nuobauda, traukiamas ad-

                                                 
170 Valstybės žinios. 1995, Nr. 101-2264. 
171 Ten pat. 
172 Šinkūnas, H. Teisėjų nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje. Daktaro di-

sertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S), p. 112. 
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ministracinėn atsakomybėn gavus Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos 
Prezidento sutikimą. Tuo tarpu padaręs administracinį teisės pažeidimą, už 
kurį numatyta laisvės nevaržanti nuobauda, teisėjas traukiamas administraci-
nėn atsakomybėn bendra tvarka.  

Teisėjo neliečiamumo garantija reiškia ir jo asmens garbės ir orumo ap-
saugą. Įstatymai numato atsakomybę už viešą teisėjo ar teismo įžeidimą, šmei-
žimą ar jo autoriteto žeminimą. 

Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir teisėjų, taip pat Apeliacinio teismo 
pirmininko ir teisėjų pašalinimo iš pareigų apkaltos proceso tvarka yra nusta-
tyta Konstitucijos 74 ir 116 straipsniuose. 

Ne mažiau svarbios ir Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto tei-
sėjo nepriklausomumo principo socialinio (materialinio) pobūdžio garanti-
jos, nes, kaip pabrėžė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, teisėjas, 
būdamas teisinių ginčių arbitras, privalo ne tik būti pasirengęs profesiniu at-
žvilgiu, turėti didelį autoritetą, bet ir būti materialiai nepriklausomas173. Ki-
taip tariant, teismo atsparumas įvairiai įtakai priklauso ne tik nuo teisėjų au-
toriteto, kvalifikacijos, reputacijos, bet ir nuo realių socialinių garantijų174. 
Materialinio nepriklausomumo garantija pasireiškia pirmiausia tuo, kad teisė-
jui, kol jis eina šias pareigas, negali būti sumažintas atlyginimas. Šis principas 
buvo suformuluotas ir įtvirtintas Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucijoje 
XVIII a. pabaigoje. Vėliau ši taisyklė paplito ir kitose valstybėse. Bet kokie 
mėginimai mažinti teisėjo atlyginimą ar kitas socialines garantijas arba teismų 
finansavimo ribojimas laikoma kėsinimusi į teisėjų ir teismų nepriklausomu-
mą. Daugelyje šalių teisėjų atlyginimai, palyginti su valdininkų atlyginimais, 
yra gerokai didesni.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad teisėjo ir tei-
smų nepriklausomumo negalima vertinti pagal kokį nors vieną, kad ir labai 
reikšmingą, požymį. Pažeidus bet kurią iš teisėjo ir teismų nepriklausomumo 
garantijų gali būti pakenkta teisingumo įgyvendinimui, žmonių teisių ir lais-
vių užtikrinimui.175  

Paminėtini ir kiti svarbūs teismų veiklos principai. Vienas iš jų – Konsti-
tucijos viršenybės principas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straips-
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nis griežtai draudžia teisėjui taikyti įstatymą, kuris prieštarauja Konstitucijai. 
Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, ku-
ris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas 
sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas 
spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 13 d. sprendime nuro-
dė, kad „teismas, kuris kreipiasi į Konstitucinį Teismą su atitinkamu prašy-
mu, visada turi turėti locus standi“176. 

Kitas principas – lygybės įstatymui ir teismui principas. Pagal Konstitu-
cijos 28 straipsnio 1 dalį įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms 
ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti 
jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimų ar pažiūrų pagrindu. Šis principas teisminiame procese pasireiškia 
rungtyniškumo principu. Teisminiame procese šalių procesinės teisės yra ly-
gios, kiekviena šalis turi lygias galimybes įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi.  

Valstybinės proceso kalbos principas, įtvirtintas Konstitucijos 117 
straipsnio 2 ir 3 dalyse, reiškia, kad teismo procesas vyksta, sprendimai prii-
mami ir skelbiami lietuvių kalba. Asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, 
garantuojama teisė dalyvauti tardymo ir teisminiuose veiksmuose per vertėją. 

Tuo tarpu teismo proceso viešumo principas įtvirtintas Konstitucijos 31 
straipsnio 2 dalyje ir 117 straipsnio 1 dalyje. Tai reiškia, kad visuose teismuo-
se bylos nagrinėjamos viešai. Teismo posėdis gali būti uždaras tik žmogaus 
asmeninio ar šeimyninio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu viešai 
nagrinėjama byla gali atskleisti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį. 

Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra norma, kad asme-
niui padaryta materialinė ir moralinė žala turi būti atlyginta įstatymo nustaty-
ta tvarka. Bendruosius atsakomybės už žalą, padarytą kvotos, tardymo, proku-
ratūros ir teismo neteisėtas veiksmais, pagrindus nustato civiliniai įstatymai. 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso177 6.272 straipsnyje nustatyta, kad ža-
lą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios prie-
monės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos 
priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – pa-
skyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, 
prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės; žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo 

                                                 
176 Valstybės žinios. 2007, Nr. 118-4830. 
177 Ten pat. 2000, Nr. 74-2262. 
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ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu ža-
la atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Asignavimų žalai atly-
ginti tvarką nustato specialus Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl val-
džios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įsta-
tymas178.  

Konstitucijos leidėjas, suteikdamas teismams teisę taikyti pačias griež-
čiausias valstybės prievartos priemones (skirti kriminalines bausmes asme-
nims, padariusiems nusikaltimus), apibrėžia ir tam tikrus baudžiamojo proce-
so principus – teisingumo garantijas. Tai nekaltumo prezumpcija: asmuo lai-
komas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripa-
žintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu; teisė į gynybą: asmeniui, kuris įta-
riamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios 
apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat teisė turėti advoka-
tą; draudimas versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus 
giminaičius; draudimas bausti už tą patį nusikaltimą antrą kartą. 

Taigi Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato pagrindinius teismų si-
stemų sudarymo, funkcionavimo ir veiklos principus bei garantijas, kuriuos 
detaliau reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstaty-
mas ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Minėta, kad nuo pat 1990 me-
tų būta nemažai siūlymų keisti teisminės valdžios organizacijos ir veiklos tei-
sinį reguliavimą; daugumą tokių pakeitimų ir papildymų lėmė Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo oficiali konstitucinė doktrina, kuri „turi būti 
svarbiausiu kelrodžiu vertinant įstatyminį reguliavimą“179. Kita priežastis, 
skatinanti tobulinti su teismų veikla susijusį teisinį reguliavimą, yra susifor-
mavusi viešoji nuomonė ir menkas pasitikėjimas bendrosios kompetencijos ir 
administraciniais teismais Lietuvoje, kurį, be kita ko, lemia bylų vilkinimo at-
vejai, nukentėjusiojo ir teisiamojo teisių santykis pastarojo naudai, kai kuriais 
atvejais skirtingi teismų sprendimai esant panašiai situacijai ir pan. Todėl vi-
suomenėje pasigirsta nemažai abejonių dėl teisės į nepriklausomą, nešališką ir 
operatyvų teismą įgyvendinimą, formuojasi tam tikras nihilistinis požiūris į 

                                                 
178 Valstybės žinios. 2002, Nr. 56-2228. 
179 Jarašiūnas, E. Teisminės valdžios organizacijos ir veiklos konstitucinės problemos (teisminės 

valdžios visavertiškumas, teismų sistemos bei teisėjų ir teismų nepriklausomumas). Birmon-
tienė, T. ir kt. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vil-
nius: Mykolo Romerio universitetas, 2007, p. 295.   
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teismus ir teisėjus. Formuojasi ir tam tikras pačių teisėjų nepasitikėjimas ki-
tomis valstybės valdžios institucijomis180.  

Lietuvos visuomenei išgyvenant svarbius socialinius ir ekonominius po-
kyčius, teismų sistemos funkcionavimo kokybė ir skaidrumas įgauna išskirti-
nę reikšmę. Todėl, siekiant išspręsti su teismų veikla susijusias problemas, 
reiškiamos įvairios nuomonės bei pateikiami pasiūlymai ir dėl teisėjų korpuso 
formavimo, ir dėl teismų kompetencijai priskirtinų funkcijų181. Nepaisant kai 
kuriais atvejais įžvelgiamų siaurų asmeninių interesų apraiškų, bendros poli-
tinės kultūros stokos ar demokratizacijos proceso trukdžių, vis dėlto tikėtina, 
kad, sudarius reikiamas sąlygas, teismai tinkamai užtikrins Konstitucijoje, 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuos 
teisės viršenybę ir apsaugos žmogaus teises bei laisves.   
 

                                                 
180 Antai 2009 m. balandžio 9 d. Teisėjų taryba ir Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija pa-

skelbė pareiškimą „Dėl grėsmės teisėjų ir teismų nepriklausomumui ir visuomenės intere-
sams“. Jame, be kita ko, konstatuota, kad „Lietuvos Respublikos Seime vykstantys svarsty-
mai skirti teisėjus į aukštesnės ar aukščiausios pakopos teismus kartais prieštarauja visuoti-
nai pripažintiems teisės principams. Pareiškime taip pat teigiama, jog „didžiulį nerimą kelia 
tai, kad kai kurie Seimo nariai ignoruoja pamatinius teisinės valstybės principus ir viešai 
reikalauja iš teisėjų aiškintis dėl priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo“. Lietuvos 
Respublikos teisėjų asociacija 2009 m. birželio 5 d. paskelbė atvirą laišką Lietuvos teisėjams, 
visuomenei ir žiniasklaidai, kuriame teigiama, jog nuolat menkinant vieną iš trijų valstybės 
valdžių, „menkinama ne tik teismų sistemos, bet ir pačios valstybės reputacija“, kviečiama 
„visuomenę skirti pagrįstą kritiką nuo šmeižto, užgauliojimų ir atvirai demonstruojamos 
nepagarbos teismui“, o žiniasklaidos atstovai raginami „prisiminti Žurnalistų ir leidėjų eti-
kos kodeksą bei juo vadovautis kasdienėje savo veikloje, dorai ir sąžiningai atliekant vadi-
namosios ketvirtosios valdžios funkciją“.  

181 Pavyzdžiui, siūloma pakeisti atitinkamus Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos Konstituci-
nio Teismo įstatymo straipsnius, numatant, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Kons-
titucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos ir kitų Seimo priimtų aktų ir dėl Respublikos Pre-
zidento bei Vyriausybės aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens 
konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisines gynybos priemones. Kitas 
siūlymas – pakeisti atitinkamus Konstitucijos straipsnius ir nustatyti, kad aukščiausiosios 
instancijos specializuotų teismų teisėjus ir pirmininkus skirtų Respublikos Prezidentas 
Seimui pritarus, kad jie kaip ir Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo ir Apeliacinio 
teismo teisėjai ir pirmininkai galėtų būti pašalinti iš užimamų pareigų apkaltos proceso 
tvarka. Pateikti pasiūlymai pakeisti Teismų įstatymą, numatant galimybę skųsti Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo sprendimus kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui. Taip pat daug diskutuojama dėl teismų tarėjų instituto Lietuvoje įteisinimo ir kt.  
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<...> there is no power in Venice 
Can alter a decree established: 
‘T will be recorded for a precedent, 
And many an error, by the same example, 
Will rush into the state: <...>‘ 

 
William Shakespeare.  

The Merchant of Venice 
 

 
1990 m. kovo 11 d. atkūrus valstybingumą, rengiant 1992 m. Lietuvos 

Respublikos Konstituciją, Lietuva galėjo pasinaudoti autentiška konstitucine 
doktrina. Lietuvos konstitucijų istorija prasideda nuo Lietuvos Statutų, kurie 
iš kitų to meto teisės šaltinių išsiskiria ypač pagarbiu požiūriu į asmens teises. 
Lietuvoje jau XVI a. pradžioje formavosi teisinė žmogaus teisių luominėje vi-
suomenėje samprata, išreikšta pirmojoje Lietuvos kodifikacijoje – 1529 m. 
Pirmajame Lietuvos Statute. Statute atspindėtos pažangios Renesanso epo-
chos teisės idėjos. Statuto preambulėje nurodyta, jog Statutas yra skirtas vi-
siems pavaldiniams, kad ir kokio luomo jie būtų, o 9 straipsnyje minima, kad 
visi turi būti teisiami lygiai ir vienodai pagal vieną rašytinę teisę ir kt. XX a. 
pradžioje atgavus valstybingumą, 1918–1938 m. buvo priimta ne viena Lie-
tuvos konstitucija, kurių pagrindu buvo atkuriamas prarastas valstybingumas. 
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Iš jų išsiskiria 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija, kurioje buvo įtvirtin-
tas platus asmens teisių katalogas, deklaruota pagarba žmogaus teisėms. 

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus teisės 
atspindi ne tik Lietuvos istorinę konstitucinę tradiciją, bet ir visos žmonijos 
istorinę patirtį, įkūnytą tarptautiniuose žmogaus teises ginančiuose doku-
mentuose. Žmogaus teisės pripažįstamos vienu svarbiausių konstitucinių ins-
titutų – konstitucijų reikšmingumą liudija pagarba žmogaus teisėms. 

Dabartinėje žmogaus teisių sistemoje atsispindi kelių šimtmečių filosofi-
nės ir teisinės idėjos. Visą žmogaus teisių evoliucijos laikotarpį dėmesys buvo 
skirtas tokiems svarbiausiems žmogaus teisių aspektams kaip kad: žmogaus 
vientisumas (integralumas), laisvė ir lygybė, pagarba kiekvieno žmogaus oru-
mui. Žmogaus teisių doktrina, grindžiama asmens ir jo teisių pirmumu, tapo 
ne tik atskirų valstybių konstitucinės sistemos integraliu komponentu, bet ir 
virto tarptautine žmogaus teisių apsaugos sistema, nes pasauliniai karai, laisvų 
valstybių okupacijos, pademonstravę visišką žmogaus teisių nepaisymą ir di-
džiausius pažeidimus, paskatino valstybes, puoselėjant demokratinius institu-
tus, tartis dėl privalomų žmogaus teisių normų, žmogaus teisių apsaugos pa-
saulinių ar regioninių sistemų kūrimo. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Europos žmogaus teisių konvencija, 
Konvencija) ir jos ginamų teisių apsaugos sistemos, vienijančios 47 valstybes, 
sukūrimas labai sėkmingai vainikavo tarptautinės bendruomenės pastangas 
diegti pagarbą žmogaus teisėms ne tik Europos valstybėse. Įsigaliojus Lisabo-
nos sutarčiai182 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija tampa svarbiu 
žmogaus teises saugančiu aktu.  

Konvencija tapo visos Europos žmogaus teises ginančiu dokumentu, ir 
daugelis valstybių teisinėmis priemonėmis įtvirtino tokį pagarbos žmogaus 
teisėms lygį, koks vargu ar galėjo būti įsivaizduojamas 1950 m., kai Konvenci-
ja buvo rengiama183. Ypač didelį vaidmenį atkūrus valstybingumą Konvencija 
suvaidino grąžinant demokratinius institutus daugelyje Vidurio ir Rytų Eu-
ropos valstybių. Konvencijos vaidmuo pertvarkant šių valstybių konstitucines 
teisės sistemas neturi precedento184.  
                                                 
182 Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo 

sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. 
183 Tulkens, F. The European Convention on Human Rights between international law and 

constitutional law. Dialogue between judges. Strasbourg, 2007, p. 14. 
184 Frowein, J. A. The transformation of constitutional law through the European Convention 

on Human Rights. Dialogue between judges. Strasbourg, 2007, p. 87. 
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Tei-
smas) jurisprudencijoje Europos žmogaus teisių konvencija ir Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo (toliau – ir Teismas) jurisprudencijoje formuojama žmo-
gaus teisių ir laisvių doktrina užima ypatingą vietą. Retai kuriame Konstitu-
cinio Teismo nutarime (akte), skirtame žmogaus teisių klausimams, nerasime 
nuorodų į Europos Žmogaus Teisių Teismo nagrinėtas bylas (jurisprudenci-
ją). Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudencijos reikšmė Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išryškėjo 
jau pirmosiose bylose, Lietuvai dar neratifikavus Konvencijos. Ratifikuota 
Konvencija tapo svarbia Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi.  

Konstitucinis Teismas Konvenciją ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudenciją, interpretuojančią (aiškinančią) Konvencijos nuostatas, verti-
na kaip itin svarbų teisės aiškinimo šaltinį. Toks Konvencijos ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos vaidmuo lemia konstitucinių žmo-
gaus teisių kaip prigimtinių, grindžiamų demokratinėmis Europos kultūros 
vertybėmis, sampratos įsitvirtinimą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.  

Šiame straipsnyje analizuojami kai kurie nauji žmogaus teisių konstitu-
cinės doktrinos bruožai, kuriems poveikį padarė Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudencija, taip pat tam tikru aspektu vertinama Konstitucinio 
Teismo kuriamos doktrinos įtaka,, jos reikšmė Europos Žmogaus Teisių Tei-
smui nagrinėjant bylas prieš Lietuvą, ypač tais atvejais, kai Teismas pripažįsta 
Lietuvą pažeidus asmens teises.  Konstitucinio Teismo jurisprudencija gali bū-
ti vertinama ir kaip Konstituciją bei teisę aiškinanti, ir kaip lemianti teisminės 
praktikos kryptis. Šiuo aspektu ji yra itin svarbi Europos Žmogaus Teisių Tei-
sme aiškinantis bylų prieš Lietuvą aplinkybes, ypač Teismui sprendžiant dėl 
peticijos priimtinumo. Palyginti su Europos Žmogaus Teisių Teismo nagri-
nėtomis bylomis prieš kitas valstybes, bylų prieš Lietuvą nėra daug, tačiau kai 
kurios jų dėl Teismo formuojamos europinės žmogaus teisių apsaugos dokt-
rinos reikšmės turi ypatingą – precedento – reikšmę185.  

  

                                                 
185 Pavyzdžiui, tokios bylos kaip L. prieš Lietuvą, 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas (Pareiški-

mo Nr. 27527/03); Ramanauskas prieš Lietuvą, 2008 m. vasario 5 d. sprendimas (Pareiš-
kimo Nr. 74420/013) ir kt.  
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Europos žmogaus teisių konvencija ir Lietuvos konstitucinės  
teisės šaltinių sistema  
 
Europos žmogaus teisių konvencija, formuodama europinę žmogaus tei-

sių apsaugos doktriną, neabejotinai daro didžiulį poveikį kiekvienos valstybės 
Konvencijos dalyvės, tarp jų ir Lietuvos, konstitucinei teisei, jos žmogaus tei-
sių doktrinai. Aiškinantis Lietuvos konstitucinės žmogaus teisių doktrinos 
tendencijas, kurioms įtakos turi Konvencija ir Europos Žmogaus Teisių Tei-
smo jurisprudencija, svarbus yra Konvencijos, Lietuvos teisės šaltinių sistemo-
je laikomos teisės šaltiniu, vaidmuo.  

Tarptautiniai valstybės įsipareigojimai, kylantys prisijungus prie tarptau-
tinių sutarčių, įtvirtinančių žmogaus teisių apsaugą, lemia ne tik ordinarinės, 
bet ir konstitucijos teisės pokyčius. Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 
d. išvadoje186 Europos žmogaus teisių konvenciją apibūdino kaip ypatingą 
tarptautinės teisės šaltinį, kurio tikslas kitoks negu daugumos kitų tarptauti-
nės teisės aktų; šis tikslas yra visuotinis – siekti, kad Visuotinėje žmogaus tei-
sių deklaracijoje skelbiamos teisės būtų visuotinai ir veiksmingai pripažįsta-
mos ir kad jų būtų laikomasi ginant ir toliau įgyvendinant žmogaus teises ir 
pagrindines laisves; tikslo požiūriu Konvencijos funkcija yra tokia pat, kaip ir 
konstitucinių žmogaus teisių garantijų, nes Konstitucija įtvirtina šias garanti-
jas šalyje, o Konvencija – tarptautiniu lygmeniu. 

Europos žmogaus teisių konvencija, būdama tarptautinė sutartis, neretai 
interpretuojama kaip priklausanti ne tik tarptautinės, bet ir konstitucinės tei-
sės sričiai. Teismams, sprendžiantiems žmogaus teisių klausimus, priskirtinus 
ir Konvencijos reguliavimo sričiai, prireikia remtis ne tik konstitucija, bet ir 
Konvencijos nuostatomis. Taigi Konvencija ir Europos Žmogaus Teisių Tei-
smo sprendimai turi konstitucinės teisės dimensiją, nors paprastai Konvenci-
jos teisė traktuojama kaip savo teisine galia subordinuota konstitucinei teisei. 
Tačiau dėl tokio formalaus požiūrio negali būti paneigta tokia svarbi aplinky-
bė, kad, darydama įtaką konstitucijose įtvirtinto žmogaus teisių katalogo aiš-
kinimui, ji iš esmės nulemia teisių interpretavimo principus, o kartais ir patį 
turinį187. Kai kurių autorių nuomone, Konvencija, kaip tarptautinė sutartis, 

                                                 
186 Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada. Valstybės žinios. 1995, Nr. 9-199. 
187 Toks konstitucinę teisei įtaką darantis Konvencijos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo ju-

risprudencijos vaidmuo pripažįstamas ir Vokietijos konstitucinėje tradicijoje, žr.: Papieš, H. 
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taikoma kasdien nagrinėjant individualias bylas, nacionalinių teisėjų paprastai 
traktuojama kaip konstitucinė teisė188. Tačiau tik kai kuriose valstybėse (Ny-
derlandai, Austrija ir San Marinas) pritariama požiūriui, kad Konvencija pri-
skirtina konstitucinės teisės lygmeniui189. 

Neabejotina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kuri 
kartu su pačia Konvencija sudaro vadinamąją Europos žmogaus teisių kon-
vencijos teisę, yra svarbus teisės šaltinis. Europos žmogaus teisių konvencijos 
teisė tarp Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių vertintina kaip netiesioginis 
teisės šaltinis190. Lietuvos konstitucinės teisės tradicijoje vis labiau įsitvirtina 
nauja konstitucinės teisės šaltinių doktrina, pagal kurią skiriami dviejų lygių 
šaltiniai: konstitucijos teisės šaltiniai, kuriuos sudaro pati Konstitucija ir 
Konstitucinio Teismo formuojama konstitucinė doktrina, ir konstitucinės 
teisės šaltiniai, kuriuos sudaro ir kiti šaltiniai, tokie kaip konstituciniai įsta-
tymai, įstatymai, Seimo statutas ir kt. Prie konstitucinės teisės vadinamąja 
plačiąja prasme šaltinių galėtume priskirti ir Europos žmogaus teisių konven-
cijos teisę kaip netiesioginį šaltinį, tačiau Konvencija (ir jos teisė) negali būti 
prilyginta konstitucijos teisės šaltinių lygmeniui, kurį sudaro tik pati Konsti-
tucija ir Konstitucinio Teismo doktrina, skirta Konstitucijos nuostatoms in-
terpretuoti.  

Konvencijos ir jos nuostatas interpretuojančio Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudencijos įtaka konstitucinių teisių doktrinai neabejotina, ne-
atsižvelgiant į tai, ar ji bus prilyginta konstitucinės teisės (tam tikru požiūriu 
– ir konstitucijos teisės) lygmeniui. Konvencijos, kaip teisės šaltinio, pripaži-
nimas lemia ir konstitucinio žmogaus teisių katalogo interpretavimo ypatu-
mus. 

                                                                                                            
J. Execution and effects of the judgments of the European Court of Human Rights in the 
German judicial system. Dialogue between judges. Strasbourg, 2006, p. 63.  

188 Jorge Rodriguez-Zapata Perez. The dynamic effect of the case-law of the European Court of 
Human Rights and the role of the constitutional courts. Dialogue between judges. Stras-
bourg. 2007, p. 52. 

189 Wildhaber, L. The European Court of Human Rights 1998–2006, History, Achievements, 
Reform. N. P. Engel, Publisher, p.198.  

190 Toki požiūrį į Konvenciją kaip netiesioginį konstitucinės teisęs šaltinį pateikė Egidijus Kū-
ris: Kūris, E. The impact of the decisions of the European Court of Human Rights on the 
national legal system viewer from the standpoint of the Constitutional Court of Lithuania. 
Dialogue between judges. Strasbourg, 2006, p. 31. 
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Konvencija yra tarptautinis žmogaus teisių dokumentas, kurio nuostatos 
turėtų būti interpretuojamos atsižvelgiant į 1969 m.  Vienos konvenciją dėl 
tarptautinių sutarčių teisės. Europos žmogaus teisių konvencijos saugomų tei-
sių nacionalinėje teisės sistemoje negalime interpretuoti skirtingai, nesuteik-
dami joms adekvačios ar net didesnės apsaugos. Konstitucijos, kaip living 
instrument, samprata suteikia galimybę teismams valstybių konstitucijose su-
rasti atsakymą į daugelį su žmogaus teisėmis susijusių klausimų ir nesupriešin-
ti konstitucijos ir Konvencijos principų. 

Konstitucinės kontrolės institucijos, konstituciniai teismai, nuolatos 
aiškina konstitucijoje įtvirtintas asmens teises ir laisves, taigi galutinės teisės 
ribos brėžiamos konstitucinėje jurisprudencijoje. Oficialiosios konstitucinės 
doktrinos evoliucijos pripažinimas, t. y. pripažinimas, kad konstitucinės 
doktrinos kūrimo procesas yra nenutrūkstamas ir negali būti baigtinis, – 
svarbus jurisprudencinės konstitucijos susiformavimo bruožas, darantis įtaką 
konstitucinių asmens laisvių sampratai. Pripažinus jurisprudencinę konstitu-
ciją, yra praplečiama ne tik konstitucinių teisių samprata, bet ir galimybės 
žmogaus teises pripažinti konstitucinėmis teisėmis. Pagal jurisprudencinės 
konstitucijos koncepciją konstitucija suprantama kaip neatskiriamų dviejų 
konstitucinės norminės tikrovės elementų – konstitucijos ir konstitucinės ju-
risprudencijos jungtis191.  

Konvencija ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija vaidina 
svarbų vaidmenį plėtojant Konstitucinio Teismo formuojamą žmogaus teisių 
doktriną. Konvencija svarbi aiškinant konstitucines žmogaus teises kaip pri-
gimtines, grindžiamas Europinės demokratinės kultūros vertybėmis.  

Ilgametis Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkas Luzius Wild-
haberis teigia, kad Europos Žmogaus Teisių Teismą galima vadinti konstitu-
ciniu teismu arba quasi konstituciniu teismu sui generis. Kad ir kaip šis tei-
smas būtų vadinamas, jis turi spręsti konstitucines problemas, susijusias su 
Europos pagrindinėmis teisėmis; Europos lygmens konstitucinė kontrolė rei-
kalinga tam, kad „sugriebtų“ tuos pažeidimus, kurie išsprūsta iš griežtos na-
cionalinių konstitucinės priežiūros institucijų kontrolės. Suprantama, kyla 
klausimas, ar pagrindinis Konvencijos tikslas – išspręsti individo problemą, ar 
Konvencijos misija yra daugiau „konstitucinė“ – formuoti viešąją politiką; 
jeigu pritartume, kad Konvencijos misija yra tokia, tai individualus skundas 

                                                 
191 Plačiau apie jurisprudencinę konstituciją: Jarašiūnas, E. Jurisprudencinė konstitucija. Ju-

risprudencija. Mokslo darbai. 2006, 12(90): 24–33.  
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gali būti interpretuojamas kaip priemonė aptikti nacionalinėje sistemoje 
žmogaus teisių apsaugos spragas, norint ne tik ištaisyti jas, bet ir prisidėti prie 
aukštesnės žmogaus teisių apsaugos sistemos atsiradimo. Dėl šios savo vaid-
mens dichotomijos Europos Žmogaus Teisių Teismas turėtų apsiriboti tik 
tokiais „konstituciniais“ esminiais sprendimais, kurie padėtų sukurti Europos 
lygmens viešąją tvarką, grindžiamą žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės prin-
cipais192. 

Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudencijos reikšmė Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išryškėjo 
nuo pat pirmųjų bylų, Lietuvai dar neratifikavus Konvencijos193. Seimui rati-
fikavus Konvenciją194, ji tapo Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi. 
Konstitucinis Teismas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, kaip 
teisės aiškinimo šaltinį, laiko svarbia Lietuvos teisės aiškinimui ir taikymui195. 

Konstitucinis Teismas yra suformulavęs tarptautinių sutarčių, kaip teisės 
šaltinio, doktriną, kuri buvo nuolat plėtojama, o kai kurie šios doktrinos ele-
mentai buvo tikslinami196. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Seimo 

                                                 
192 Wildhaber, L. The European Court of Human Rights 1998-2006, History, Achievements, 

Reform. N. P. Engel, Publisher, p.113–125. 
193 Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 50-948; 

1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 91-1789. Šiose bylose Konsti-
tucinis Teismas Konvencijos teise rėmėsi dar iki šios Konvencijos ratifikavimo, o 1995 m. 
balandžio 20 d. nutarime. Valstybės žinios. 1995, Nr. 34-847 – Konvencijai dar neįsigaliojus 
Lietuvai.  

194 Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. balandžio 27 d. priėmė įstatymą „Dėl Europos žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, jos ketvirtojo, septintojo ir vienuo-
liktojo protokolų ratifikavimo“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 37-913; Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 40-987; Žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolu Nr.11, su papil-
domais protokolais Nr. 1, 4, 6 ir 7. Valstybės žinios. 2001, Nr. 96-3016. Ši konvencija Lietu-
vai įsigaliojo 1995 m. birželio 20 d. 

195 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7; 
Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 141-
5431 ir kiti nutarimai. 

196 Tam tikru aspektu Konstitucinis Teismas pradiniame etape (Konstitucinio Teismo 1995 
m. sausio 24 d. išvadoje) formulavo Konvencijos, kaip teisės šaltinio, skirtingai taikomo 
baudžiamojoje ir civilinėje teisėje, teisės doktriną, tačiau vėliau toks diferencijuotas Kon-
vencijos taikymas nebuvo plėtojamas ir Konstitucinis Teismas Konvenciją vertina kaip tie-
siogiai taikomą teisės šaltinį nediferencijuojant teisės sričių (Konvencijos diferencijuoto tai-
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ratifikuotos tarptautinės sutartys įgyja įstatymo galią (Konstitucinio Teismo 
1995 m. sausio 24 d. išvada, 1995 m. spalio 17 d. nutarimas, 2002 m. balan-
džio 25 d., 2004 m. balandžio 7 d. sprendimai). Interpretuodamas šią doktri-
ninę nuostatą Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarime197 konsta-
tavo, kad ji negali būti aiškinama kaip reiškianti, esą Lietuvos Respublika gali 
nesilaikyti savo tarptautinių sutarčių, jeigu jos įstatymuose ar konstituciniuo-
se įstatymuose yra nustatytas kitoks teisinis reguliavimas negu nustatytasis 
tarptautinėmis sutartimis; priešingai, Konstitucijoje įtvirtintas principas, kad 
Lietuvos Respublika laikosi savo valia prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, 
gerbia visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus, suponuoja tai, kad 
tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose (inter alia, įstatymuose ar 
konstituciniuose įstatymuose) nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuris 
konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarp-
tautinė sutartis. 

Konvencija Lietuvos teisėje taikoma tiesiogiai. Aiškindamas tarptautinės 
ratifikuotos sutarties ir įstatymo santykį, Konstitucinis Teismas 2002 m. ba-
landžio 25 d. sprendime198 konstatavo, kad pagal Konstituciją (105 straipsnio 
1 dalį) Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti 
Seimo priimti aktai, taigi pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria 
įstatymo atitikties įstatymo galią turinčiam teisės aktui. 

Vadinasi, Konstitucinis Teismas netiria įstatymo atitikties įstatymo galią 
turinčiam teisės aktui, jis atsisako tirti pareiškėjų prašymus dėl įstatymų ati-
tikties tarptautinėms sutartims, tačiau tiria įstatymų įgyvendinamųjų teisės 
aktų atitiktį tarptautinėms sutartims. 2007 m. sausio 16 d. nutarime199 spręs-
damas, ar Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekretas neprieštarau-
ja Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 2 daliai, Konstitucinis 
Teismas pirmą kartą tiesiogiai taikė šios Konvencijos nuostatas. Konstitucinis 
Teismas vertino, inter alia, Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės 
– nekaltumo prezumpcijos principo sampratos atitiktį Konstitucijos 31 
straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo sampratai ir 
                                                                                                            

kymo principas buvo plačiai diskutuojamas ir kritikuojamas daugelio Lietuvos teisės moksli-
ninkų).  

197 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050. 
198 Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 25 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 44-

1679. 
199 Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 7-287. 
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pažymėjo, kad ji iš esmės yra tokia pat. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas 
taip pat pažymėjo, kad pagal Konstituciją jokie Lietuvos Respublikos 
poįstatyminiai teisės aktai, taip pat ir Respublikos Prezidento dekretai negali 
prieštarauti Europos žmogaus teisių konvencijai. 

 
 
Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaka  
konstitucinei žmogaus teisių doktrinai 
 
Europos žmogaus teisių konvencija ir jos teisė, kurią, kaip minėta, sudaro 

pati Konvencija ir jos nuostatas interpretuojanti Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudencija, kaip netiesioginis konstitucinės teisės šaltinis, daro 
nemažą įtaką žmogaus teisių konstitucinei sampratai. Konstitucinis Teismas 
Konstitucijos saugomas teises interpretuoja atsižvelgdamas į tarptautinius 
žmogaus teisėms skirtus dokumentus, į tai, kaip asmens teises, jų turinį su-
pranta tarptautinė bendruomenė, kuri vadovaujasi teisinės valstybės princi-
pais.  

Tarptautinės teisės įtakos Lietuvos konstitucinių teisių doktrinai nerei-
kėtų sureikšminti, nes kai kurios šiandieninės žmogaus teisių problemos, ne-
retai sprendžiamos Europos Žmogaus Teisių Teismo, į Konstitucinį Teismą 
dar nepateko, nors jų yra kilę ir Lietuvoje200. Šiuolaikinėje žmogaus teisių 
doktrinoje formuojamos naujos žmogaus teisės, tiksliau, kiek kitoks požiūris į 
žmogaus teises. Moderniosios technologijos lemia kai kurių naujų asmens tei-
sių pripažinimą svarbiomis žmogaus teisėmis, kai kurios jų tiesiogiai siejasi su 
klasikinėmis žmogaus teisėmis, tokiomis kaip teisė į privataus gyvenimo ne-
liečiamumą ar teisė į gyvybę. Kaip svarbus asmens privataus gyvenimo ele-
mentas, pripažinimą įgyja ir teisė į asmens tapatybę tuo aspektu, kad pripažįs-
tama teisė reikalauti ją pakeisti. Manytume, kad ateityje įgyvendinus indivi-
dualaus konstitucinio skundo institutą reikšminga įtaka konstitucinei žmo-
gaus teisių doktrinai bus padaryta ir moderniųjų teisių požiūriu. 

                                                 
200 Europos Žmogaus Teisių Teismas 2007 m. rugsėjo 11 d. priėmė sprendimą byloje L prieš 

Lietuvą, kuriame pripažino, kad asmens teisės, saugomos Konvencijos, buvo pažeistos. 
Sprendime konstatuotas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas, nes dėl tam tikros įstatymų 
leidybos spragos, susijusios su lyties pakeitimo operacija, asmuo atsidūrė „kankinančioje ne-
žinioje dėl savo asmeninio gyvenimo ir dėl pripažinimo tikrosios jo tapatybės“.  
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Europos žmogaus teisių konvencija ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudencija ypač didelę įtaką Konstitucinio Teismo jurisprudencijai darė 
pirmąjį Konstitucinio Teismo veiklos dešimtmetį. Konstitucinis Teismas, 
1994–2004 m. formuluodamas žmogaus teisių doktriną, daugiau nei 20 bylų 
citavo Konvencijos nuostatas ar rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo ju-
risprudencija. Vėlesniais metais Konvencijos teise nebuvo taip plačiai tiesio-
giai naudojamasi, tačiau Konstitucinis Teismas, remdamasis anksčiau sufor-
muluota konstitucine doktrina201, kuriai didelę įtaką padarė Konvencijos tei-
sė, ir savo suformuluotais precedentais, iš esmės ir toliau vadovavosi Konven-
cijos teisėje įtvirtintomis žmogaus teisių doktrininėmis nuostatomis. Konsti-
tucinis Teismas savo aktuose rėmėsi Konvencijos 2, 3, 5, 6, 8, 7, 10, 11, 14 
straipsniuose, Konvencijos protokolo Nr.1 1 straipsnyje įtvirtintomis teisė-
mis ir jų interpretacija Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.  

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje galėtume išskirti tokias žmogaus 
teisių doktrinos raidos tendencijas, kurių formavimuisi įtakos turėjo Konven-
cijos teisė: pirminių ir išvestinių (eksplicitiškai ir implicitiškai įtvirtintų) kons-
titucinių teisių doktrinos formavimas; absoliučių teisių statuso pripažinimas kai 
kurioms teisėms; žmogaus teisių integralumo ir nedalomumo principo pripaži-
nimas; socialinių teisių, kaip individualių teisių, kurioms turi būti garantuoja-
ma teisminė gynyba, pripažinimas; žmogaus teisių ribojimo doktrinos grindi-
mas Konvencijos principais; Europos žmogaus teisių konvencijoje įvirtintų žmo-
gaus teisių tiesioginė gynyba. Nors kai kuriems šių tendencijų elementams po-
veikį padarė ankstesnė Konstitucinio Teismo formuojamos konstitucinės 
doktrinos raida202, vis dėlto naujų tendencijų Konstitucinio Teismo formu-
luojamoje žmogaus teisių doktrinoje atsiradimui reikšmingos įtakos turėjo ir 
Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos raida, kintantis požiūris į 
žmogaus teises; tai ypač pasakytina apie socialinių teisių, kaip individualių tei-
sių, pripažinimą ir jų gynimą. 

                                                 
201 Pavyzdžiui, Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime, aiškindamas įstatymų 

leidėjo diskreciją nustatyti viešojo intereso ribas, daro nuorodą į savo ankstesnius – 1997 m. 
gegužės 6 d. ir 2001 m. vasario 22 d. – nutarimus, kuriuose aiškinant viešojo intereso sam-
pratą remtasi Europos žmogaus teisių konvencijos teise.  

202 Plačiau apie šias ir kitas žmogaus teisių doktrinos tendencijas Konstitucinio Teismo jurisp-
rudencijoje: Birmontienė, T. Šiuolaikinės žmogaus teisių konstitucinės doktrinos tendenci-
jos. Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis. 
2007, 1(5): 202–240. 
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Išvestinių (implicitiškai įtvirtintų) konstitucinių  
teisių doktrina 
 
Žmogaus teisių teisinis pripažinimas – sudėtinga problema. Nors konsti-

tucinis žmogaus teisių pripažinimas – svarbi teisių garantija, tačiau, kaip pa-
žymi Ronaldas Dworkinas, visada gali kilti klausimas, ar konstitucija, net de-
ramai interpretuojama, pripažįsta visas moralines teises, kurias turi piliečiai, 
taip pat neaišku, ar, kaip mano daugelis, piliečiai turi pareigą paklusti teisei, 
net jeigu ji kėsinasi į jų moralines teises203. Pažymėtina ir tai, kad tik konstitu-
cinis teisių pripažinimas užtikrina visavertę jų gynybą. Nors konstitucinė si-
stema vienaip ar kitaip prisideda prie moralinių teisių valdžios atžvilgiu įtvir-
tinimo, ji toli gražu neįstengia garantuoti šių teisių ir netgi nustatyti, kokios 
jos yra. Tai reiškia, jog tam tikrais atvejais paskutinį žodį šiais klausimais taria 
ne įstatymų leidėjas, o kuri nors kita institucija204, todėl ypatinga reikšmė 
tenka galimybėms interpretuoti konstitucines teises. Griežtai interpretuojant 
konstitucinį tekstą pateikiamas siauras požiūris į konstitucines teises, nes jos 
tapatinamos su teisėmis, kurias ribotos žmonių grupės pripažįsta tam tikru is-
toriniu momentu. Prigimtinio žmogaus teisių ir laisvių pobūdžio pripažini-
mas – tiesioginis pagrindas Konstituciniam Teismui nuolat papildyti pagrin-
dinių teisių katalogą, išryškinti naujus pagrindinių teisių aspektus, nes interp-
retuojant Konstitucijos tekstas tampa teisės normomis ir principais.  

Konstitucinis Teismas kol kas atsargiai formuluoja išvestinių (implicitiš-
kai įtvirtintų) konstitucinių teisių doktriną. Tokias teises Konstitucinis Tei-
smas „suranda“ interpretuodamas kurią nors Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtin-
tą teisę ar Konstitucijos principą. Konstitucijos vientisumas – tai jos normų 
teisinis, filosofinis loginis integralumas, nustatantis aiškintojui pareigą konsti-
tuciją matyti kaip visumą, kaip vertybių pusiausvyrą205. Konstituciniam Tei-
smui kartais „sufleruoja“ ir Europos Žmogaus Teisių Teismas. Išvestinių 
(implicitiškai įtvirtintų) konstitucinių teisių doktrina grindžiama Konstituci-
joje tiesiogiai įtvirtintos teisės ar Konstitucijos principo interpretacija. Prie 
tokių implicitiškai įtvirtintų teisių, kurių konstitucinę apsaugą Konstitucinis 

                                                 
203 Dworkin, R. Rimtas požiūris į teises. Iš anglų kalbos vertė K. Klimka. Vilnius: Lietuvos rašy-

tojų sąjungos leidykla, 2004, p. 263.  
204 Ten pat. 
205 Mesonis, G. Keli Konstitucijos interpretavimo aspektai: vertybinių (moralinių) argumentų 

galimybė ir ribos. Jurisprudencija. 2009, 2(116): 47. 
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Teismas pripažįsta ir kurių atsiradimui įtakos turėjo Europos žmogaus teisių 
konvencijos teisė, priskirtume tokias teises kaip teisė į teisingą procesą, žurna-
listo teisė išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį, teisė į Konstitucijai nepriešta-
raujančiame įstatyme nustatytos paskirtosios pensijos mokėjimą.  

 
 
Teisė į teisingą procesą 
 
Analizuojant Konvencijos teisės įtaką Konstitucinio Teismo jurispru-

dencijai, visų pirma išryškėja Konvencijos 6 straipsnio ir jo interpretacijos Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje reikšmė. Šis straipsnis skirtas 
tokiai svarbiai žmogaus teisei kaip teisė į teisingą (tinkamą) teisinį procesą. Ši 
teisė, būdama procesinė, iš esmės nulemia daugelio kitų (materialinių) teisių 
tinkamą įgyvendinimą ir apsaugą. Manytume, kad Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudencijoje pateikiama šios teisės samprata ir išryškinta jos 
reikšmė suponavo tai, kad teisė į teisingą teisinį procesą Konstitucinio Tei-
smo jurisprudencijoje yra interpretuojama kaip išvestinė konstitucinė teisė 
(implicitiškai Konstitucijoje įtvirtinta), kuri nėra expressis verbis įtvirtinta 
Konstitucijoje, bet yra kildinama iš įvairių Konstitucijos normų ir principų. 
Teisė į teisingą teisinį procesą yra konstitucinė asmens teisė, kuriai visa apim-
timi taikoma konstitucinė apsauga ir gynyba206.  

Konstitucinis Teismas, ne kartą pažymėjęs, kad Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra svarbi ir Lietu-
vos teisės aiškinimui bei taikymui, Konvencijos 6 straipsnio nuostatomis ir 
(arba) jo nuostatas aiškinančia Europos Žmogaus Teisių Teismo jurispruden-
cija rėmėsi nagrinėdamas daugelį bylų. Tai matyti iš Konstitucinio Teismo 
1994 m. gruodžio 18 d., 1995 m. lapkričio 18 d., 1999 m. vasario 5 d., 2001 
m. vasario 12 d., 2000 m. rugsėjo 19 d., 2007 m. gegužės 15 d., 2008 m. gegu-
žės 28 d. nutarimų tekstų. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje asmens 
teisė į teisingą (tinkamą) procesą aiškinama kaip apimanti daug įvairių aspek-
tų207. 

                                                 
206 Sinkevičius, V. Teisės į teisingą teisinį procesą samprata Lietuvos Respublikos Konstituci-

nio Teismo jurisprudencijoje. Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr. 2, p. 251. 
207 Abramavičius, A. Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ju-

risprudencijoje. Jurisprudencija. 2009, 3(117): 21–40. 
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Konstitucinis Teismas, 1999 m. gruodžio 21 d. nutarime208 aiškindamas 
asmens konstitucinę teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, analizavo Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, skirtą Konvencijos 6 straipsnio nuo-
statų dėl teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą sampratai, ir pažymėjo, kad 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos analizė leidžia teigti, jog teismų ir 
teisėjų veiklos kontrolė ar atvejai, kai teismams poveikį daro neteisminės 
struktūros, yra laikomi Konvencijos 6 straipsnio pažeidimais (Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo 1994 m. lapkričio 24 d. sprendime byloje Beaumartin 
prieš Prancūziją (Series A, No 296-B) buvo konstatuota, kad pagal Konvenci-
jos 6 straipsnio 1 punkto prasmę teismas gali būti tik organas, kuriam pri-
klauso visa jurisdikcija ir kuris atitinka tokius reikalavimus kaip nepriklauso-
mumas nuo vykdomosios valdžios, taip pat nuo bylos šalių; tokią išvadą Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismas grindė ir kitais savo sprendimais). Konstitu-
cinis Teismas pažymėjo ir tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiko-
je veiksniais, darančiais įtaką teisminei valdžiai, gali būti pripažįstama kitų 
valdžių, ypač vykdomosios, galimybė duoti nurodymus teismams ar nulemti 
teisėjo perkėlimą į kitas pareigas, jei šis nesilaikys duotų nurodymų, teisėjų 
darbo apmokėjimo sąlygos, taip pat kitokios vykdomosios valdžios galimybės 
daryti tiesioginį ar netiesioginį poveikį teismams. 

Konstitucinis Teismas, 2000 m. gegužės 8 d. nutarime209 aiškindamas iš 
Konstitucijos kylančius reikalavimus, keliamus slaptųjų tyrėjų (agentų) pa-
naudojimo baudžiamajame procese sąlygoms, plačiai rėmėsi Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo bylomis, kuriose buvo interpretuojamos atitinkamos 
Konvencijos 6 ir 8 straipsnių nuostatos, ir pažymėjo, kad šiuo aspektu svarbi 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, susijusi su slaptųjų tyrėjų (agen-
tų), taip pat slaptų tyrimo priemonių ir metodų naudojimu atskleidžiant nu-
sikaltimus, kuri, inter alia, rodo, kad slapti nusikaltimų, nusikaltėlių išaiški-
nimo metodai patys savaime neprieštarauja Konvencijos 8 straipsniui. Kons-
titucinis Teismas darė nuorodą į Europos Žmogaus Teisių Teismo 1978 m. 
rugsėjo 6 d. sprendimą byloje Klass ir kiti prieš Vokietiją (Cour Eur. D. H., 
arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28), kuriame konstatuota, 
jog slaptosios priemonės panaudojimas nėra nesuderinamas su Konvencijos 8 
straipsniu, nes kaip tik dėl neskubėjimo pranešti priemonė tampa veiksminga. 

                                                 
208 Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 109-

3192. 
209 Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1105. 
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Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat pažymi, kad, kita vertus, valstybės 
nedisponuoja neribojama laisve taikyti slapto sekimo priemones. Valstybės 
turi užtikrinti, kad jų įstatymai įtvirtintų garantijas, kurios padėtų išvengti 
piktnaudžiavimų slapta sekant asmenis (1998 m. kovo 25 d. sprendimas bylo-
je Kopp prieš Šveicariją (Cour Eur. D. H., arrêt Kopp du 25 mars 1998, Recu-
eil 1998-II)). Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog  Europos Žmogaus Teisių 
Teismas 1998 m. birželio 9 d. sprendimu byloje Teixeira de Castro prieš Por-
tugaliją (Cour Eur. D. H., arrêt Teixeira de Castro du 9 juin 1998, Recueil 
1998-IV) konstatavo, kad teisė į nepriklausomą ir nešališką teisingumo vyk-
dymą negali būti paaukota dėl tikslingumo; kad Konvencijos 6 straipsnyje 
nustatyti bendri nepriklausomumo ir nešališkumo reikalavimai yra skirti visų 
nusikaltimų rūšių tyrimo procesui – ir paprasčiausiam, ir sudėtingiausiam; 
kad viešuoju interesu negalima pateisinti panaudojimo tokių įrodymų, kurie 
gauti peržengus slaptųjų tyrėjų (agentų) veiksmų ribas, t. y. išprovokavus nu-
sikaltimą; kad policijos provokacijomis gautų įrodinėjimo priemonių naudo-
jimas negali būti pateisintas viešuoju interesu. Šiame nutarime Konstitucinis 
Teismas, inter alia, įvertinęs Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuluotus 
atitinkamus principus, konstatavo, kad valstybės ir jos institucijų pareiga – 
užkirsti kelią nusikaltimams; nusikalstamą veiką imituojantis elgesio modelis 
gali būti tik viena iš priemonių, kai reikia išaiškinti asmens rengiamą ar jau 
pradėtą daryti nusikaltimą; valstybės valdžios institucijos negali nustatyti to-
kio teisinio reguliavimo, kuris leistų valstybės specialiosioms tarnyboms kurs-
tyti, provokuoti asmenį padaryti nusikaltimą, kad vėliau dėl to atsirastų pa-
grindas tą asmenį nubausti. Pažymėtina, kad šio Konstitucinio Teismo nuta-
rimo doktrinų nuostatų analize kai kuriose bylose prieš Lietuvą rėmėsi ir Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamasis Lietuvos teisę ir teisminę prak-
tiką.  

Konstitucinis Teismas, 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarime210 aiškindamas 
įstatymų leidėjo teisę nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį būtų įslap-
tinti liudytojas ar nukentėjusysis, pabrėžė tokių asmenų parodymų išimtinu-
mą ir sąlygas, kurių būtina tokiais atvejais laikytis, kad nebūtų pažeistos 
Konstitucijoje numatytos asmens, kaltinamo padarius nusikaltimą, teisės į 
gynybą. Šioje byloje Konstitucinis Teismas labai plačiai rėmėsi Europos žmo-
gaus teisių konvencijos teise bei tokiomis Europos Žmogaus Teisių Teismo 
bylomis kaip Lüdi prieš Šveicariją (Cour Eur. D. H., arrêt Lüdi du 15 juin 
                                                 
210 Konstitucinio Teismo 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 80-2423. 
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1992, series A no 238), Doorson prieš Nyderlandus (Cour Eur. D. H., arrêt 
Doorson c. Pays-Bas, Recueil 1996-IIž;), Van Mechelenas ir kiti prieš Nyder-
landus (Cour Eur. D. H., arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, Recueil 
1997-III) ir pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijo-
je pripažįstama, jog tam tikrais atvejais naudojant įslaptintus liudytojus Kon-
vencija nėra pažeidžiama. 

Konstitucinis Teismas, 2001 m. vasario 12 d. nutarime211 aiškindamas 
Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą teisę į gynybą, taip pat ir teisę 
turėti advokatą, pažymėjo, kad tokia teisė yra įtvirtinta ir tarptautinės teisės 
aktuose, inter alia, Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 3 dalyje, 
kurioje nustatyta, kad asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, be kitų ga-
rantijų, turi teisę ir į tai, kad galėtų gintis pats arba per savo paties pasirinktą 
gynėją, arba, jeigu jis neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti, turi gauti pa-
galbą nemokamai, kai to reikalauja teisingumo interesai. Konstitucinis Tei-
smas, aiškindamas Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą teisę į gyny-
bą, taip pat ir teisę turėti advokatą, pažymėjo, kad galimybė įgyvendinti šias 
teises turi būti reali. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad teisė pačiam pasi-
rinkti advokatą, skirtingai negu teisė turėti advokatą, nėra absoliuti. Interpre-
tuodamas asmens teisės į gynybą įtvirtinimo įstatymais ypatumus tais atvejais, 
kai asmens gynybos įgyvendinimui kyla realių sunkumų, bei teismo teisę pa-
siūlyti šiam asmeniui pasirinkti kitą advokatą, Konstitucinis Teismas rėmėsi 
Europos Žmogaus Teisių Teismo byloje Croissant prieš Vokietiją (Cour eur. 
D. H., arrêt Croissant c. Allemagne du 25 septembre 1992, série A n0 237-B) 
suformuluotu principu, kad jeigu to reikalauja teisingumo interesai, valstybės 
institucijos turi teisę paskirti asmeniui advokatą net ir tuo atveju, kai asmuo, 
kaltinamas nusikaltimo padarymu, su tuo nesutinka arba pageidauja gintis 
pats. 

Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 15 d. nutarime212 konstitucinius 
reikalavimus, kylančius iš asmeniui garantuojamos teisės ginti savo pažeistas 
teises teisme, proceso šalies teisės susipažinti su įslaptinta informacija aspektu, 
teisę susipažinti su įslaptinta informacija aiškino atsižvelgdamas į Europos 
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje suformuluotus teisingo teisinio 
proceso principus ir pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. 

                                                 
211 Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 14-445. 
212 Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 54-

2097. 



 392 

spalio 27 d. sprendime byloje Edwards ir Lewis prieš Jungtinę Karalystę (Cour 
eur. D. H., arrêt Edwards et Lewis c. Royaume-Uni du 27 octobre 2004, nos 
39647/98 et 40461/98) konstatuota, jog teisė į atitinkamų įrodymų atsklei-
dimą nėra absoliuti; bet kuriame baudžiamajame teismo procese gali atsirasti 
konkuruojančių interesų, tokių kaip nacionalinis saugumas arba būtinumas 
apsaugoti liudytojus, kuriems gresia atsakomieji veiksmai, arba neatskleisti 
policijos taikomų slaptų nusikaltimo tyrimo metodų, kurie gali nusverti kal-
tinamojo teises; kai kuriais atvejais gali būti būtina neleisti gynybai susipažinti 
su tam tikrais įrodymais, siekiant apsaugoti pagrindines kito asmens teises ar-
ba apginti svarbų viešąjį interesą; leistinos tik tokios priemonės, ribojančios 
gynybos teises, kurios yra neišvengiamai būtinos; kaltinamajam turi būti už-
tikrintas nešališkas, teisingas teismo procesas; bet kokie sunkumai, gynybai 
sukelti ribojant jos teises, privalo būti pakankamai atsverti teismo proceso 
tvarka, kurios laikytųsi teisminė valdžia. 

Konstitucinis Teismas, 2008 m. gegužės 28 d. nutarime213 aiškindamas 
baudžiamosios teisės ir administracinės teisės santykį, taip pat rėmėsi Europos 
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje suformuluotais principais tuo as-
pektu, kad pagal juos, atsižvelgiant į teisės pažeidimo prigimtį (pobūdį), sank-
cijos už padarytą teisės pažeidimą griežtumą, administraciniai teisės pažeidi-
mai savo esme yra prilyginami nusikalstamoms veikoms, dėl to taikomos visos 
Konvencijos 6 straipsnyje nustatytos garantijos (Engel and others v. the Ne-
therlands, judgement of 8 June 1976, Series A no. 22; Öztürk v. Germany, jud-
gement of 21 February 1984, Series A no. 73; Escoubet v. Belgium, judgement 
[GC], no. 26780/95, ECHR 1999-VII; Ezeh and Connors v. United Kingdom 
[GC], no. 39665/98 and 40086/98, ECHR 2003-X; Gurepka v. Ukraine, no. 
61406/00 ir kt.). 

 
 
Žurnalisto teisė neatskleisti informacijos šaltinio  
 
Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija turėjo įtakos tam, kad 

konstitucinių teisių statusas būtų pripažintas žurnalisto teisei saugoti infor-
macijos šaltinio paslaptį. Konstitucinių teisių doktrinos raidai ypatingą 
reikšmę turi Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio, įtvirtinančio 

                                                 
213 Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 62-
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saviraiškos laisvę, interpretacija. Nors, kaip minėta, Konstitucinis Teismas 
kokios nors teisės tiesiogiai ir neapibrėžia kaip išvestinės konstitucinės teisės, 
įvertinus jo argumentus, išdėstytus 2002 m. spalio 23 d. nutarime214, galima 
daryti išvadą, kad tokia teise laikoma žiniasklaidos laisvė, žurnalisto, kaip spe-
cialaus subjekto, teisė neatskleisti informacijos šaltinio, kurią gali suvaržyti tik 
teismas ir tik tada, kai atskleisti informacijos šaltinį yra būtina dėl Konstituci-
jos saugomo „svarbesnio intereso“, kitos konstituciškai ginamos vertybės. 

Konstitucinis Teismas minėtame nutarime pažymėjo, kad iš Konstituci-
jos 25 straipsnio bei kitų jos nuostatų, įtvirtinančių ir garantuojančių žmo-
gaus laisvę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, kyla ir žiniasklaidos laisvė; pa-
gal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą, paisydamas Konstitucijoje 
įtvirtintų principų ir vertybių, įstatymu nustatyti žiniasklaidos laisvės garanti-
jas. Konstitucinis Teismas viena iš tokių garantijų pripažino žurnalisto teisę 
išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį. Minėtame nutarime jis rėmėsi Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, inter alia, sprendimu byloje 
Fressoz ir Roire prieš Prancūziją (Cour. eur. D. H., arrêt Fressoz et Roire c. 
France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et decisions 1999-I). Analizuo-
damas byloje Goodwin prieš Jungtinę Karalystę (Cour. eur. D. H., arrêt 
Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II) išdėstytus Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismo argumentus, Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad 
Europos Žmogaus Teisių Teismas, pažymėjęs svarbų spaudos vaidmenį de-
mokratinėje visuomenėje, taip pat atsižvelgęs į demokratinės visuomenės in-
teresą garantuoti ir ginti spaudos laisvę, yra konstatavęs, kad žurnalistų teisės 
neatskleisti informacijos šaltinio apribojimas yra pateisinamas, jeigu laikoma-
si Konvencijos 10 straipsnyje ir įstatymuose nustatytų reikalavimų: tokie ap-
ribojimai turi būti būtini demokratinės visuomenės interesams apsaugoti; 
kliudymas naudotis spaudos laisve negali būti suderinamas su Konvencijos 10 
straipsniu, jei jis nebus pateisinamas svarbesniu visuomenės interesu; nors ir 
esama bendrojo intereso, kad žurnalistas informaciją gautų laisvai, jis, žadė-
damas išsaugoti konfidencialumą ir nesiremti informacijos šaltiniu, negali ne-
suprasti, jog jo duotas pažadas privalo nusileisti svarbesniam visuomenės inte-
resui. 

 
 

                                                 
214 Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 104-4675. 
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Teisė į Konstitucijai neprieštaraujančiu įstatymu nustatytos  
paskirtos pensijos mokėjimą 
 
Prie teisių, kurių konstitucinę apsaugą Konstitucinis Teismas pripažįsta, 

priskirtina ir teisė į Konstitucijai neprieštaraujančiu įstatymu nustatytos pa-
skirtos pensijos mokėjimą.  Konstitucinis Teismas 2003 m. liepos 4 d.215, 2004 
m. gruodžio 13 d.216, 2009 m. rugsėjo 2 d.217 nutarimuose pripažino konstitu-
cinę apsaugą asmens teisei į Konstitucijai neprieštaraujančiu įstatymu nusta-
tytos paskirtos pensijos mokėjimą. Tokią teisę Konstitucinis Teismas apibū-
dina ir kaip įgytą teisę bei teisėtą lūkestį, kuris sietinas su asmens nuosavybės 
teisių apsauga. Kad tokia implicitiškai įtvirtinta teisė, kaip konstitucinę ap-
saugą turinti teisė, įsitvirtintų Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, įtakos 
turėjo Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnyje 
įtvirtintos nuosavybės teisės interpretacija. Ypač plačiai Europos Žmogaus 
Teisių Teismo jurisprudencija buvo remtasi Konstitucinio Teismo 2003 m. 
liepos 4 d. nutarime, kuriame, inter alia, aiškinant ekonominių interesų, susi-
jusių su teise į pensiją, atsiradusią dėl tam tikro darbo ar tarnybos, gynimą, 
buvo daromos nuorodos į atitinkamą Europos Žmogaus Teisių Teismo prak-
tiką (byla Gaygusuz prieš Austriją (Cour eur. D. H., arrêt Gaygusuz c. Aut-
riche, du 16 septembre 1996, Recueil 1996–IV),o aiškinant teisę į senatvės 
pensiją (byla Wessels-Bergervoet prieš Nyderlandus (Cour. Eur. D. H., arrêt 
Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas du 4 juin 2002). 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad 
asmens konstitucinė teisė gauti pensiją yra viena svarbiausių asmens socialinių 
teisių (2007 m. spalio 22 d.218, 2008 m. gruodžio 24 d.219, 2009 m. rugsėjo 2 d. 
nutarimai). Senatvės ir invalidumo pensijos yra Konstitucijos 52 straipsnyje 
expressis verbis nurodytos pensijų rūšys. Konstitucinis Teismas taip pat ne 
kartą yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją įstatymu gali būti nustatytos ir ki-
tokios, ne tik Konstitucijos 52 straipsnyje expressis verbis nurodytosios, pensi-

                                                 
215 Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 68-3094. 
216 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-

6708. 
217 Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 106-4434. 
218 Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 110-4511. 
219 Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 150-
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jos ir socialinė parama. Įstatymais nustačius pensijų rūšis, asmenis, turinčius 
teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus, sąlygas, pensijų dy-
džius, valstybei kyla pareiga pensinio aprūpinimo santykių srityje laikytis 
konstitucinių teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principų. Konsti-
tucinio Teismo doktrinoje teisėtų lūkesčių apsaugos principas aiškinamas 
kaip suponuojantis valstybės, taip pat valstybės valdžią įgyvendinančių bei ki-
tų valstybės institucijų pareigą laikytis valstybės prisiimtų įsipareigojimų. Šis 
principas taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai 
tikėtis, kad jų pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, neprieštarau-
jančius Konstitucijai, įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti 
realiai įgyvendinamos.  

 
 
Absoliučių teisių doktrina.  
Teisė kreiptis į teismą 
 
Konvencijos teisės įtakai galėtume priskirti ir tai, kad su teise į teisingą 

teisinį procesą integraliai susijusi asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės 
pažeidžiamos, teisė kreiptis į teismą dėl tokių teisių gynimo Konstitucinio 
Teismo jurisprudencijoje vertinama kaip neribojama, absoliuti220. 

Vienas iš svarbių žmogaus teisių ypatumų – galimybės jas riboti pripaži-
nimas. Pagal tai teises galėtume suskirstyti į absoliučiai neribojamas (teisė ne-
būti kankinamam ir draudimas žmogui taikyti žiaurias bausmes, vergijos 
draudimas, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė) ir teises, kurios tam tikromis są-
lygomis gali būti ribojamos (asmens laisvė, teisė į nuosavybę, teisė į informaci-
ją ir kt.). Toks teisių suskirstymas gali būti vertinamas kaip sąlyginis tuo as-
pektu, kad ir kai kurios kitos teisės, tarptautinėje žmogaus teisių doktrinoje 
paprastai nelaikomos absoliučiomis, konstitucinėje žmogaus teisių doktrinoje 
gali būti interpretuojamos kaip neribojamos, paprastai taip siekiant suteikti 
tokioms teisėms papildomų konstitucinių garantijų. 

Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens, kurio konstituci-
nės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisė kreiptis į teismą Konstitucinio Teismo 

                                                 
220 Kai kurie autoriai prie absoliučių teisių priskiria ir teisę į teisingą teismo procesą (Orlin, T. S. 

The right to life/the right to die. The rights, their interrelationship and the jurisprudential 
problems, p. 73–131. / The Jurisprudence of human rights law: a comparative approach. 
Edited by T. S. Orlin, A. Rosas and M. Sheinin. Turku: Institute for Human Rights, 2000). 
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jurisprudencijoje vertinama kaip absoliuti221. Ši asmens teisė Konstitucinio 
Teismo doktrinoje kildinama ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo, ji 
yra neatsiejama ir nuo kitų Konstitucijos normų ir principų: lygiateisiškumo, 
teisės į žalos atlyginimą, teisės į tinkamą teismo procesą ir kt.222 Teisės kreiptis 
į teismą kaip absoliučios konstitucinės teisės pripažinimui svarbus yra Konsti-
tucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas, kuriame Konstitucinis 
Teismas asmens konstitucinę teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą aiškino 
šią teisę susiedamas su Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu teisėjo 
ir teismų nepriklausomumo principu. 

Konstitucinis Teismas ne kartą pažymėjo, kad teisės kreiptis į teismą ne-
galima riboti ar paneigti, – asmeniui turi būti garantuojama teisė turėti ne-
priklausomą ir nešališką ginčo arbitrą, kuris pagal Konstituciją ir įstatymus iš 
esmės išspręstų kilusį teisinį ginčą; šią teisę turi kiekvienas asmuo; asmeniui jo 
pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama neatsižvelgiant į jo teisinį statusą; 
asmenų pažeistos teisės ir teisėti interesai, inter alia, įgytosios teisės, teisme 
turi būti ginami nepaisant to, ar jie yra tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje223; 
asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo 
privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiks-
mų224. Asmens teisių ir laisvių teisminio gynimo garantiją Konstitucinis Tei-
smas aiškina kaip procesinio pobūdžio garantiją, esminį asmens teisių ir lais-
vių konstitucinio instituto elementą, kaip būtiną teisingumo įgyvendinimo 
sąlygą, neatskiriamą konstitucinio teisinės valstybės principo turinio elemen-
tą225. Pagal Konstituciją įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį teisinį re-
guliavimą, kad visus ginčus dėl asmens konstitucinių teisių ir laisvių, taip pat 

                                                 
221 Konstitucinio Teismo 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 146-

5311; 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7; 2005 m. vasario 7 
d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 19-623; 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 7-254; 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292. 

222 Abramavičius, A. Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ju-
risprudencijoje. Jurisprudencija. 2009, 3(117): 22.  

223 Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 91-2289; 
2000 m. gegužės 8 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1105; 2001 m. liepos 12 d. 
nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 62-2276; 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2004, Nr. 146-5311; 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, 
Nr. 181-6708.  

224 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292. 
225 Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-

1588; 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7. 
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dėl įgytų teisių pažeidimo būtų galima spręsti teisme, nors teisės aktais gali 
būti nustatyta ir ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka, tačiau negalima nusta-
tyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, kad 
jo teisės ar laisvės pažeistos, teisė ginti savo teises ar laisves teisme226. 

Aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį, Konstitucinis Teismas 
2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimuose yra konstatavęs ir tai, 
kad įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad bendrosios 
kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigto speciali-
zuoto pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent 
vienos aukštesnės instancijos teismui.  

Jurisprudencijoje įtvirtindamas ypatingą teismo kaip asmens teisių gy-
nimo garanto vaidmenį, Konstitucinis Teismas nepaneigė ir galimybės teisės 
aktais nustatyti ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, tačiau tokia tvarka ne-
gali paneigti asmens teisės ginti savo teises teisme227. Nors Konstitucinis Tei-
smas nėra tyręs bylų, kuriose būtų aiškinamasi, ar neteisminė institucija galėtų 
būti vertinama kaip teismas, vadovaujantis Konstitucinio Teismo suformu-
luota doktrina būtų galima daryti prielaidą, kad jokia neteisminė institucija 
negali būti prilyginta teismui konstitucinių teisių gynimo aspektu.  

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje teisės kreiptis į teismą, kaip ab-
soliučios teisės, samprata formavosi pamažu. Kadangi Konstitucinio Teismo 
jurisprudencijoje teisė kreiptis į teismą siejama ir su teise į teisingą procesą, 
tokios teisės sampratos susiformavimui įtakos turėjo ir Europos žmogaus tei-
sių konvencijos teisė. 

Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos, inter alia, įtvirtinančios, kad 
kai sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam 
pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, 
kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagri-
nėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, Europos 
Žmogaus Teisių Teismo yra interpretuojamos daugelyje bylų kaip garantuo-

                                                 
226 Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 69-2832; 

Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 24-1004; 
Konstitucinio Teismo 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 146-
5311; Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, 
Nr.1-7; Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 
19-623; Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 
7-254. 

227 Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254. 
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jančios visiems asmenims teisingą procesą. Konvencijos teisėje teismu galima 
laikyti ne tik valstybių, Konvencijos dalyvių, bendruosius teismus, bet ir tam 
tikras nepriklausomas nešališkas institucijas, kurios teisės pagrindu nagrinėja 
tam tikrus ginčus. Taigi tam tikrais atvejais Konvencijos teisėje veiksminga 
pripažįstama ir neteisminė teisių gynyba228. Europos Žmogaus Teisių Teismas 
tam tikrais atvejais teisminei gynybai Konvencijos 6 straipsnio požiūriu prily-
gina ir kitų institucijų skundų tyrimą. Pavyzdžiui, byloje Stojakovic prieš Aust-
riją229 Teismas konstatavo, kad apeliacinė komisija, tirianti valstybės tarnau-
tojų skundus, gali būti laikoma teismu (angl. tribunal) Konvencijos 6 straips-
nio požiūriu, nes atitinka tam tikrus teisminei institucijai taikomus būtinus 
kriterijus: nepriklausomumo, ypač nuo vykdomosios valdžios; nešališkumo; 
nustatytas tam tikras jos narių įgaliojimų laikas; įtvirtintos procedūrinio po-
būdžio garantijos, kurios atitinka tam tikras Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies 
nuostatas. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat pažymėjo, kad nors ape-
liacinėje komisijoje buvo abiejų šalių (darbuotojo ir darbdavio) atstovų, tai 
nesukėlė interesų disbalanso. Teismas šioje byloje argumentus, kodėl tokia 
apeliacinė komisija gali būti laikoma teismu (tribunal), grindė ir anksčiau sa-
vo suformuluotais precedentais. 

Nors, kaip minėta, Konvencija negarantuoja, kad kiekvienu atveju Kon-
vencijos saugomas teises būtų galima ginti tik teisme, tačiau tai, kad kitos ins-
titucijos, kurios gali būti prilyginamos teismui, turi atitikti tam tikrus teismui 
taikomus reikalavimus ir tokiu būdu nepaneigia galimybės asmens teises ginti 
teisme. Šiuo požiūriu galėtume matyti Konvencijos teisės ir Konstitucinio 
Teismo formuojamos jurisprudencijos artumą.  

Teisės kreiptis į teismą, kaip absoliučios, samprata apima ne tik ginamos 
pažeistos teisės pobūdį, bet ir asmens konstitucinį teisinį subjektiškumą. Nors 
Konstitucinis Teismas nėra sprendęs asmens, manančio, kad jo teisės ir laisvės 
pažeistos, teisinio subjektiškumo (veiksnumo) jam kreipiantis į teismą klau-
simo, bet manytume, kad visiškas tokios teisės ribojimas dėl asmens riboto 
veiksnumo būtų konstituciškai nepateisinamas, nes nuneigtų tokios teisės ab-

                                                 
228 Pvz., 1997 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Stallinger ir Kuso prieš Austriją (Pareiški-

mų Nr. 14696/89 ir 14697/89), 2004 m. balandžio 6 d. sprendimas byloje Rozsa prieš 
Austriją (Pareiškimo Nr. 67950/01), 1987 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje ETTL ir 
kiti prieš Austriją (Pareiškimo Nr. 9273/81), 1984 m. spalio 22 d. sprendimas byloje Sra-
mek prieš Austriją (Pareiškimo Nr. 8790/79). 

229 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimas byloje Stojakovic prieš 
Austriją (Pareiškimo Nr. 30003/02). 



 399

soliutumą. Akivaizdu, kad tam tikrais atvejais teismas turėtų spręsti dėl gali-
mybės mažamečio ar neveiksnaus asmens teises tokio asmens iniciatyva ginti 
tiesiogiai teisme ne per atstovą, tačiau dėl tokios teisės neigimo, apskritai atsi-
sakymo tokį klausimą spręsti teisme pagrįstai kiltų konstitucinės teisės įgy-
vendinimo ribojimo klausimas. Europos Žmogaus Teisių Teismas, susidūręs 
su sovietinės teisės paveldu Rusijos teisėje byloje Shtukaturov prieš Rusiją230, 
2008 m. kovo 27 d. sprendime pažymėjo, kad net ir sunkus psichikos sutri-
kimas pats savaime negali pateisinti visiško veiksnumo apribojimo; tai, kad 
asmuo buvo pripažintas neveiksniu ir beveik visose gyvenimo srityse neapi-
brėžtam laikui tapo visiškai priklausomas nuo oficialaus atstovo (atstovo pa-
gal įstatymą), buvo smarkus įsiterpimas į asmens privatų gyvenimą; spren-
džiant asmens teisių klausimą, jis neturėjo jokių galimybių būti išklausytas 
teismo, negalėjo skųsti teismo sprendimų. Šioje byloje pripažinęs Konvencijos 
6, 8 straipsnių ir kai kurių kitų Konvencijos nuostatų pažeidimą, EŽTT at-
kreipė dėmesį, kad nors Rusijos civiliniame kodekse ir atskiriama visiškas 
veiksnumas ir visiškas neveiksnumas, bet jame nenumatytos jokios tarpinės 
teisinės situacijos, išskyrus atvejus, susijusius su narkotikų ar alkoholio varto-
jimu. Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad tokia situacija neati-
tinka šios srities Europos standartų.  

Taigi Europos Žmogaus teisių Teismo formuluojama teisės į teisingą tei-
smą doktrina apima ir kai kuriuos kitus svarbius elementus, inter alia, asmens 
subjektiškumo klausimą, kurie dar nebuvo interpretuoti Konstitucinio Tei-
smo jurisprudencijoje. 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje teisė kreiptis į teismą dėl jos 
pripažinto absoliutumo pobūdžio negali būti vertinama kaip tiesiogiai kildi-
nama iš Konvencijos teisės, vis dėlto Konvencijos 6 straipsnio nuostatų Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje aiškinimas turėjo įtakos šios 
teisės kaip neribojamos teisės interpretavimui Konstitucinio Teismo doktri-
noje. 
 
 

                                                 
230 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimas byloje Shtukaturov prieš 

Rusiją (Pareiškimo Nr. 44009/05). 
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Socialinių teisių, kaip individualių teisių, kurioms turi būti  
garantuojama teisminė gynyba, pripažinimas 
 
Konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnyje įtvirtintos teisės į pagarbą 

nuosavybei, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįsta-
mos itin svarbia žmogaus teise, aiškinimas turėjo nemažą įtaką konstitucinių 
teisių doktrinai ne tik pagarbos privačiai asmens nuosavybei įtvirtinimo as-
pektu, bet ir dėl to, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ši 
teisė yra siejama su kai kurių socialinių teisių, tokių kaip teisė į pensinį aprū-
pinimą, pripažinimu ir kai kurių jos aspektų kaip nuosavybės teisės gynimu. 
Teisės į pagarbą nuosavybei interpretavimas turėjo įtakos teisių integralumo 
ir nedalomumo pripažinimui, kai kurių socialinių teisių, kaip individualių tei-
sių, kurioms turi būti garantuojama teisminė gynyba, pripažinimą ir implici-
tiškai įtvirtintų konstitucinių teisių doktrinos formavimą.  

Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnyje įtvir-
tintos nuosavybės teisių apsaugos, Konvencijos 8 straipsnyje įtvirtintos priva-
taus gyvenimo apsaugos ir jau minėtos Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintos 
teisės į teisingą procesą, Konvencijos 14 straipsnyje įtvirtinto lygiateisiškumo 
(nediskriminavimo) principo ir kai kurių kitų Konvencijos ginamų teisių in-
terpretavimas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje atvėrė duris 
į teisminę gynybą ir tų teisių, kurios tradiciškai priskiriamos socialinių teisių 
grupei231 ir nėra tiesiogiai įtvirtintos Konvencijoje (pvz., teisė verstis tam tikra 
profesija, teisė į atitinkamas socialines išmokas ir kt.).  
                                                 
231 Teisių „atskirumą“ lemia ne tik įvairi žmogaus teisių prigimtis, bet ir tarptautinėje žmogaus 

teisių doktrinoje ilgą laiką vyravęs požiūris, kad pilietinėms ir politinėms teisėms, skirtingai 
nei socialinėms, yra taikomos skirtingos gynimo priemonės. Tokiam požiūriui įtakos turi ir 
šių teisių atskyrimas tarptautiniuose dokumentuose. Nors Visuotinėje žmogaus teisių dek-
laracijoje pilietinės ir politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės žmogaus teisės, pabrė-
žiant jų visuotinumą, yra dėstomos kartu, kituose dviejuose svarbiuose Jungtinių Tautų pri-
imtuose Tarptautinę žmogaus teisių chartiją sudarančiuose dokumentuose – Tarptauti-
niame pilietinių ir politinių teisių pakte (1966) bei Tarptautiniame ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių pakte (1966) – šios teisės yra atskirtos. Žmogaus teisės dažnai yra skirs-
tomos pagal šiuos aktus. Toks požiūris atsispindi ir žmogaus teisėms skirtuose pagrindi-
niuose Europos Tarybos dokumentuose – Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Europos 
socialinėje chartijoje. Teisių atskirumui neretai daugiausia dėmesio skiriama ir jas reglamen-
tuojant konstitucijose, inter alia, ir 1992 m. Konstitucijoje. Socialinių konstitucinių teisių 
katalogas gali būti įvairus. Viename naujausių tarptautinių žmogaus teisėms skirtų doku-
mentų, 2000 m. priimtoje Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, asmens teisės 
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Konstitucinis Teismas, 2002 m. lapkričio 25 d. nutarime232 interpretuo-
damas asmens, atitinkančio įstatymo nustatytas sąlygas, garantiją gauti senat-
vės pensiją, aiškino ją kaip teisę į atitinkamo dydžio piniginę išmoką, t. y. teisę 
į nuosavybę, kuri pagal Konstitucijos 23 straipsnį turi būti saugoma ir gina-
ma, inter alia, rėmėsi ir tuo, kad teisė į senatvės pensiją su teise į nuosavybę 
yra siejama ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje (Cour eur. 
D. H., arrêt Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas du 4 juin 2002). 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje civilinio pobūdžio teisės ir so-
cialinės teisės interpretuojamos kaip nedalomos, vienodai svarbios ir Konsti-
tucijos ginamos. Konstitucinis Teismas Konstitucijoje įtvirtintas žmogaus 
teises ir laisves laiko sudarančiomis bendrą darnią sistemą ir ne kartą yra pa-
žymėjęs, jog negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad asmuo, įgy-
vendindamas vieną konstitucinę teisę, netektų galimybės įgyvendinti kitą 
konstitucinę teisę233. 

Šiuolaikinė žmogaus teisių doktrina yra grindžiama žmogaus teisių neda-
lomumo ir visų žmogaus teisių vienodo svarbumo principais. Teisių nedalo-
mumo principas, grindžiamas visų žmogaus teisių svarbumu ir integralumu, 
yra esminis moderniosios konstitucinės žmogaus teisių doktrinos principas. 
Konstitucinio integralumo principas yra taikomas ir konstitucinėms teisėms 
griežtąja prasme, ir konstituciniams principams. Vienas iš tokių, dažniausiai 
interpretuojamų Konstitucinio Teismo, – lygiateisiškumo principas, neretai 
ne tik neatsiejamas nuo kitų konstitucinių principų, bet ir esantis integralus 
konkrečios asmens konstitucinės teisės elementas234. Į praeitį nueina anksčiau 
vyravęs požiūris, esą socialinės teisės, nors ir būdamos svarbios žmogaus kons-
titucinės teisės, priskirtinos prie pozityviųjų teisių ir būtent joms įgyvendinti 
reikalingos ypatingos ekonominės valstybės pastangos, o pilietinės ir politinės 
teisės priskirtinos prie negatyviųjų teisių, kurios valstybei lyg ir nieko nekai-

                                                                                                            
skirstomos pagal tam tikras sritis (orumas, laisvė, lygybė, solidarumas, piliečių teisės, teisin-
gumas), pilietinės, politinės ar socialinės teisės atskirai neišskiriamos. Toks teisių skirstymas 
šioje chartijoje grindžiamas, kaip teigiama jos preambulėje, nedalomomis ir visuotinėmis 
vertybėmis – žmogaus orumu, laisve, lygybe ir solidarumu, demokratijos principais. 

232 Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 113-
5057. 

233 Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 110-4511. 
234 Plačiau apie konstitucinį asmens lygiateisiškumo principą ir jo konstitucinę doktriną žr.: 

Abramavičius, A. Asmenų lygiateisiškumo principo interpretavimas Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Jurisprudencija. 2006,12(90): 42–50. 
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nuoja (vargu ar kas ginčytų, kad teisei į gyvybę, rinkimų teisėms užtikrinti ne-
reikia daug valstybės lėšų). Pagal žmogaus teisių nedalomumo principą eko-
nominės, socialinės ir kultūrinės teisės laikomos tokiomis pat svarbiomis, 
kaip ir civilinio pobūdžio (pilietinės), politinės teisės.  

Tai, kad socialinės konstitucinės teisės, jų įgyvendinimo procedūros turi 
būti įtvirtintos ordinarinėje teisėje, nėra jų išskirtinumas. Kitų konstitucinių 
teisių tam tikri aspektai taip pat reglamentuojami ordinarinės teisės lygme-
niu. Konstitucinėje jurisprudencijoje sprendžiant bylas, susijusias su asmens 
konstitucinėmis teisėmis, neretai susiduriama su neaktyviu įstatymų leidėju, 
teisės spragomis, kurios ypač apsunkina konstitucinių socialinių teisių įgy-
vendinimą. Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendime235 pa-
žymėjo, kad legislatyvinės omisijos, kurią draudžia Konstitucija, atveju tei-
smai turi užpildyti spragas atitinkamu individualiu atveju ir tai turi būti da-
roma taikant pirmiausia Konstituciją, bendruosius teisės principus, tačiau 
toks teismo sprendimas nepanaikina įstatymų leidėjo prievolės užpildyti tei-
sės spragą, nes priešingu atveju taptų neįmanoma kai kurių teisių tinkamai 
įgyvendinti. Šis Konstitucinio Teismo sprendimas reikšmingas ir aiškinantis 
asmens galimybes ginti savo pažeistas teises Lietuvos teismuose tais atvejais, 
kai Europos Žmogaus Teisių Teismas sprendžia peticijų priimtinumo klau-
simus. 

Europos žmogaus teisių konvencijos požiūriu kai kurios socialinės teisės 
gali būti interpretuojamos kaip individualios teisės ir šiuo aspektu ginamos 
kaip susijusios su kitomis vadinamosiomis klasikinėmis asmens individualio-
mis teisėmis, būtent civilinio pobūdžio236. Pagal Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudenciją socialinės teisės, išskyrus kai kurias išimtis (pavyz-
džiui, Konvencijos protokolo Nr. 1 2 straipsnyje deklaruojamą teisę į mokslą) 
nenurodytos Europos žmogaus teisių konvencijos tekste, kai kurios jų gali bū-
ti įvairia apimtimi ginamos pagal šios Konvencijos, inter alia, 6, 8, 
14 straipsnius, jos protokolo Nr. 1 1 straipsnį, ypač tais atvejais, kai tam tikros 
socialinės teisės įgyvendinimas yra siejamas su nuosavybės teisių apsauga. Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismas, nors ir spręsdamas kai kurių socialinių teisių 
įgyvendinimo ribojimo klausimus, nevertina valstybės pasirinktos socialinės 

                                                 
235 Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 88-

3475. 
236 Europos Žmogaus Teisių Teismo 1993 m. vasario 26 d. sprendimas byloje Salesi prieš Italiją 

(Pareiškimo Nr. 13023/87). 
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sistemos, valstybei paliekant plačias galimybes (nuožiūros ribas) (angl. margin 
of appreciation) nustatyti, kaip bus įgyvendinama socialinė politika. 

Teisė gauti pensiją – svarbi socialinė teisė, kuri kartu su kitomis sociali-
nėmis teisėmis yra įtvirtinta Konstitucijoje ir ne kartą buvo interpretuota 
Konstitucinio Teismo nutarimuose237. Teisė gauti pensiją yra įtvirtinta Kons-
titucijos 52 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad „valstybė laiduoja piliečių teisę 
gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlys-
tės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais“. Konstitucijos 
52 straipsnio nuostatos įvairiais aspektais ne kartą buvo interpretuojamos 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, šią teisę Konstitucinis Teismas taip 
pat vertina kaip individualią tiesiogiai įgyvendinamą teisę, kuriai garantuoja-
ma teisminė gynyba. Konstitucijos 52 straipsnio nuostatos, laiduojančios pi-
liečiams teisę į socialinę apsaugą, įpareigoja valstybę nustatyti pakankamas tos 
teisės įgyvendinimo ir teisinio gynimo priemones238.  

Konstitucinio Teismo plėtojama socialinių teisių doktrina tam tikra ap-
imtimi yra grindžiama Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuluota kai 
kurių socialinių teisių, kaip esančių susijusių su nuosavybės teisėmis, apsauga 
(taip pat ir tokių teisių gynybai taikomų teisingo proceso reikalavimų įtvirti-
nimu). Šiuo aspektu ypač išsiskiria Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. 
nutarime239 pateikta išsami Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos 
analizė. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Tei-
smo jurisprudencijoje protokolo Nr. 1 1 straipsnyje nustatytos kiekvieno fi-
zinio ar juridinio asmens teisės disponuoti savo nuosavybe gynyba taikoma ne 
tik valstybių civiliniuose įstatymuose expressis verbis nurodytiems nuosavybės 
teisės objektams, bet ir ekonominiams interesams (byla Tre Traktörer Aktie-
bolag prieš Švediją (Cour eur. D. H., arrêt Tre Traktörer Aktiebolag c. Sučde, 
du 7 juillet 1989, série A no 159), ekonominėms teisėms, atspindinčioms fir-
mos santykius su klientais bei veiklos ryšius (byla Van Marle ir kiti prieš Ny-
derlandus (Cour eur. D. H., arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas, du 26 juin 
1986, série A no 101), turtinio pobūdžio reikalavimo teisėms (byla Pressos 
Compania Naviera SA ir kiti prieš Belgiją (Cour eur. D. H., arrêt Pressos 
                                                 
237 Plačiau apie konstitucinę teisės gauti pensiją sampratą žr.: Birmontienė, T. Konstitucinės 

teisės gauti pensiją interpretavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurispru-
dencijoje. Konstitucinė jurisprudencija. 2006, 4: 325–336.  

238 Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 113-
5057. 

239 Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 68-3094. 
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Compania Naviera SA et autres c. Belgique, du 20 novembre 1995, série A no 
332), reikalavimams išmokėti išlaidas, susidariusias vykdant įsipareigojimus 
pagal sutartį (byla Raffineries Grecques Stran ir Stratis Andreadis prieš Graiki-
ją (Cour eur. D. H., arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. 
Grčce, du 9 décembre 1994, série A no 301-B), teisei į pensiją, atsiradusiai dėl 
tam tikro darbo ar tarnybos (byla Gaygusuz prieš Austriją (Cour eur. D. H., 
arrêt Gaygusuz c. Autriche, du 16 septembre 1996, Recueil 1996–IV), teisei į 
senatvės pensiją (byla Wessels-Bergervoet prieš Nyderlandus (Cour. Eur. D. H., 
arrêt Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas du 4 juin 2002) ir kt.  

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pažymėjęs, kad pagal Europos 
žmogaus teisių konvenciją yra ginama asmens turima nuosavybė ar turtas, taip 
pat ir teisiniai reikalavimai (pretenzijos), kuriais remdamasis pareiškėjas gali 
įrodinėti, jog turi bent „teisėtą lūkestį“ disponuoti nuosavybe (sprendimas dėl 
priimtinumo Malhous prieš Čekijos Respubliką (Cour eur. D. H., décision sur 
la recevabilité, Malhous c. la Republique Tcheque, du 13 décembre 2000, Recu-
eil des arrêts et décisions 2001-X). Protokolo Nr. 1 1 straipsnyje įtvirtintos 
kiekvieno fizinio ar juridinio asmens teisės disponuoti savo nuosavybe garan-
tijos, įvertinus visas bylos aplinkybes, taip pat buvo taikomos ginant ekono-
minius interesus, kylančius iš socialinių pašalpų mokėjimo, akcijų, nekilnoja-
mojo turto, žemės valdymo ir t. t. 

Kartu Konstitucinis Teismas pažymi, kad pagal Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo jurisprudenciją (sprendimas dėl priimtinumo Schwengel prieš Vo-
kietiją (Cour eur. D. H., décision sur la recevabilité, Schwengel c. l’Allemagne, le 
2 mars 2000), sprendimas dėl priimtinumo Jankovic prieš Kroatiją (Cour eur. 
D. H., décision sur la recevabilité Jankovic c. la Croatie, le 12 octobre 2000, Re-
cueil des arrêts et décisions 2001-X), sprendimas dėl priimtinumo Skórkiewicz 
prieš Lenkiją (European Court of H.R., Decision as to the admissibility, 
Skórkiewicz v. Poland, 1 June 1999) Europos žmogaus teisių konvencijos pro-
tokolo Nr. 1 1 straipsniu negalima remtis, jeigu yra sumažinta ar panaikinta 
speciali turtinio pobūdžio privilegija, paskirta politiniais motyvais. 

Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarime pabrėžiama, kad Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija taikant Europos žmogaus tei-
sių konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnį nepaneigia galimybės pertvarkyti 
pensinį aprūpinimą ar socialinę apsaugą. Europos Žmogaus Teisių Teismas, 
atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes (sprendimas dėl priimtinumo Jankovic 
prieš Kroatiją (Cour eur. D. H., décision sur la recevabilité Jankovic c. la Croa-
tie, le 12 octobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2001-X), yra konstatavęs, 
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kad valstybė, reguliuodama socialinę politiką, turi pakankamai plačias gali-
mybes keisti pensijų dydžius; tačiau iš Europos Žmogaus Teisių Teismo ju-
risprudencijos matyti, kad keičiant šios srities teisinį reguliavimą būtina pai-
syti tam tikrų reikalavimų. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pažymėjęs, 
kad naudojamos priemonės turi atitikti siekiamą tikslą, kad, atsižvelgiant į 
protokolo Nr. 1 1 straipsnio 2 dalį, valstybės įsikišimas turi užtikrinti pu-
siausvyrą tarp visuomenės bendrojo intereso ir reikalavimo apsaugoti asmens 
pagrindines teises (byla Sporrong ir Lönnroth prieš Švediją (Cour eur. D. H., 
arrêt Sporrong et Lönnroth c. Sučde, du 23 septembre 1982, série A no 52), byla 
Spadea ir Scalabrino prieš Italiją (Cour eur. D. H., arrêt Spadea et Scalabrino 
c. Italie, du 28 septembre 1995, série A 315-B) ir kt.). 

Konstitucinis Teismas, 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarime spręsdamas teisi-
nio reguliavimo, susijusio su invalidumo pensijų mokėjimu, atitikties Konsti-
tucijai klausimus, tiesiogiai nesirėmė Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisp-
rudencija, tačiau šiame nutarime pateikta doktrina, inter alia, grindžiama 
ankstesnėse Konstitucinio Teismo bylose suformuluotomis doktrininėmis 
nuostatomis, kurios buvo plėtojamos, inter alia, atsižvelgiant į Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo praktiką. 

Taigi socialinių teisių konstitucinė doktrina Konstitucinio Teismo ju-
risprudencijoje yra plėtojama atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudenciją, kuri yra ypač reikšminga įtvirtinant tam tikrų tiesiogiai įgy-
vendinamų teisių sampratą.  

 
 
Žmogaus teisių ribojimo doktrina  
 
Žmogaus teisių ribojimo doktrinos esminė nuostata  – konstitucinės 

žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, jos sudaro vieną darnią sistemą, kai 
kurios jų gali būti ribojamos (ar naudojimasis jomis) tik esant konstituci-
niams pagrindams. Konstitucinis Teismas, jau pirmosiose bylose susidūręs su 
teisių ribojimo problema, atkreipė dėmesį į Europos žmogaus teisių konvenci-
jos nuostatas ir į tai, kaip šie klausimai aiškinami Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudencijoje. Konstitucinis Teismas 1997 m. vasario 13 d. nuta-
rime240 yra pažymėjęs, kad tarp, viena, asmens teisių ir laisvių ir, antra, visuo-
                                                 
240 Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 15-314. 

Šioje byloje buvo sprendžiami alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių reklamos draudimo 
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menės interesų neretai kyla konfliktų, kartais atsiranda ir prieštaravimų, kad 
demokratinėje visuomenėje tokie prieštaravimai sprendžiami derinant skir-
tingus interesus ir siekiant nepažeisti jų pusiausvyros ir kad vienas iš interesų 
derinimo būdų yra asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo ribojimas. Konstitu-
cinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konvenciją ir susiformavusią Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktiką tokie apribojimai galimi, t. y. laikomi pa-
grįstais, jeigu atitinka dvi sąlygas: 1) yra teisėti ir 2) būtinai reikalingi demok-
ratinėje visuomenėje. Teisėtumo reikalavimas reiškia, kad apribojimai turi 
būti nustatomi tik įstatymu, kuris viešai paskelbiamas, o jo normos suformu-
luojamos pakankamai aiškiai. Įstatymais apibrėžiant teisių įgyvendinimo ri-
bas, būtina atsižvelgti į atitinkamos teisės (ar laisvės) paskirtį bei prasmę ir 
Konstitucijoje nustatytas jos ribojimo galimybes bei sąlygas. Ieškant atsakymo 
į klausimą, ar konkretus ribojimas yra būtinai reikalingas demokratinėje vi-
suomenėje, pirmiausia reikia išsiaiškinti ribojimo tikslus bei paskirtį, o antra, 
nustatyti, ar ribojimo priemonės yra proporcingos siekiamam teisėtam tikslui. 
Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad galimi atvejai, kai atitinkamo ribojimo 
prasmingumas slypi konkrečios teisės (ar laisvės) prigimtyje arba kai atitin-
kamais apribojimais siekiama išvengti kolizijos su kitomis pagrindinėmis tei-
sėmis; minėtais atvejais pagrindinių teisių apribojimų pagrįstumas turėtų būti 
vertinamas pagal sveiko proto ir akivaizdžios būtinybės kriterijus; svarbu ir 
tai, kad dažnai konfliktas kyla iš esmės tarp lygiaverčių konstitucinių teisinių 
vertybių, todėl tokiais atvejais atitinkamais apribojimais neturėtų būti smar-
kiai pažeidžiama buvusi jų pusiausvyra. 

Kitose bylose241 Konstitucinis Teismas rėmėsi 1997 m. vasario 13 d. nu-
tarime suformuluota teisių ribojimo doktrina, kuri grindžiama Europos žmo-
gaus teisių konvencijos teise.  

Konstitucinis Teismas, žmogaus teisių įgyvendinimo ribojimo doktriną 
aiškindamas 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime, atkreipė dėmesį į tai, kad pri-
gimtinio žmogaus teisių ir laisvių pobūdžio pripažinimo principas nepaneigia 
to, kad žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas gali būti ribojamas. Tais atve-

                                                                                                            
teisėtumo klausimai, kurie buvo tiriami platesniame kontekste, analizuojant informacijos 
laisvės sampratą ir galimybes tą laisvę riboti. Kartu Konstitucinis Teismas aiškino informa-
cijos ir reklamos tarpusavio santykį ir galimas alkoholio bei tabako gaminių vartojimo pa-
sekmes žmonių ir visuomenės sveikatai. 

241 Teisių ribojimo doktrina aiškinama daugelyje nutarimų, inter alia, Konstitucinio Teismo 
2002 m. kovo 14 d. nutarime. Valstybės žinios. 2002, Nr. 28-1003; 2004 m. gruodžio 29 d. 
nutarime. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7 ir kt.  
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jais, kai paaiškėja, kad teisių ribojimas yra būtinas, Konstitucinis Teismas 
formuluoja reikalavimą, kad tokiu atveju ribojimas neturi būti didesnis nei 
reikalinga konstituciškai pagrįstiems tikslams pasiekti, nes priešingu atveju 
„galėtų būti pažeistos asmens teisės ir laisvės“242. Konstitucinis Teismas 2000 
m. birželio 13 d. nutarime pabrėžė, kad „<...>pagrindinių teisių ir laisvių ri-
bojimas sietinas su konkuruojančių vertybių racionaliu santykiu, garantuo-
jančiu, kad apribojimais nebus pažeista atitinkamos žmogaus teisės esmė“243.  

Viename iš paskutinių savo nutarimų (Konstitucinio Teismo 2009 m. 
gruodžio 11 d. nutarimas244) Konstitucinis Teismas taip pat pabrėžė, kad pa-
gal Konstituciją riboti  konstitucines žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra 
laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje 
visuomenėje, siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves ir Konstitucijoje 
įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra 
paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio 
proporcingumo principo; ribojant asmens teises ir laisves, inter alia, žmogaus 
teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą, negali būti pažeistas konstitucinis 
proporcingumo principas, kaip vienas iš konstitucinio teisinės valstybės prin-
cipo elementų, kuris reiškia ir tai, kad įstatyme numatytos priemonės turi ati-
tikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės turi būti būti-
nos minėtiems tikslams pasiekti ir kad šios priemonės neturi varžyti asmens 
teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijos analizė leidžia teigti, kad doktri-
noje formuluojami žmogaus teisių ribojimo konstituciniai pagrindai yra ar-
timi Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuluotai doktrinai (ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintiems principams245).  

Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintų žmogaus  
teisių tiesioginė gynyba. Jurisprudencijų sandūra 

                                                 
242 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7. 
243 Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 49-

1424. 
244 Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 148-

6632. 
245 Svarbus yra ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnyje „Garantuotų tei-

sių apimtis“ formuluojamas principas, kad bet koks chartijos pripažintų teisių ribojimas tu-
ri būti nustatytas įstatyme ir nepaneigiantis jų esmės; remiantis proporcingumo principu, 
ribojimus galima nustatyti tik jeigu tokie ribojimai yra būtini ir dera su Sąjungos pripažintų 
bendrųjų interesų tikslais ar būtinybe ginti kitų asmenų teises ir laisves.  
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Europos Žmogaus Teisių Konvencijoje įtvirtintų žmogaus teisių tiesio-

ginė gynyba, kai Konstitucinis Teismas sprendžia, ar Lietuvos poįstatymi-
niuose teisės aktuose įtvirtintas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konvenci-
jos nuostatoms, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje kol kas retas reiški-
nys. Kaip minėta pirmesniame šio straipsnio skyriuje, kadangi Seimo ratifi-
kuotos tarptautinės sutarys įgyja įstatymo galią, Konstitucinis Teismas netiria 
įstatymo atitikties įstatymo galią turinčiam teisės aktui, taigi pagal Konstitu-
cinio Teismo suformuluotą doktriną Konstitucinis Teismas tiria tik poįsta-
tyminių aktų atitiktį Konvencijos nuostatoms246.  

Konstitucinis Teismas, 2007 m. sausio 16 d. nutarime247 spręsdamas, ar 
Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekretas neprieštarauja Europos 
žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 2 daliai, pirmą kartą tiesiogiai taikė 
Konvencijos nuostatas.  Sprendžiant, ar nėra šio prieštaravimo, Konstitucinio 
Teismo nuomone, esminę reikšmę turi tai, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 da-
lyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo samprata iš esmės yra tokia 
pat, kaip ir Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo pre-
zumpcijos principo samprata. Taigi konstatavus, jog Prezidento dekretas ne-
prieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam nekaltumo pre-
zumpcijos principui, remiantis tais pačiais argumentais buvo konstatuota, 
kad minėtas dekretas neprieštarauja ir Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvir-
tintam nekaltumo prezumpcijos principui. Šiame nutarime Konstitucinis 
Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Konstituciją jokie Lietuvos Respublikos 
poįstatyminiai teisės aktai, taip pat ir Respublikos Prezidento dekretai, negali 
prieštarauti Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatoms. 

Kaip patvirtinantį Konstitucinio Teismo poziciją, kad nustačius, jog tei-
sės aktas neprieštarauja Konstitucijos nuostatoms, iš esmės preziumuojama, 
kad jis neturėtų prieštarauti ir Konvencijos nuostatoms, nes Konstitucijos ir 
Konvencijos saugomos vertybės yra susijusios, nebent paaiškėtų naujos esmi-
nės aplinkybės, kurios Konstitucinio Teismo tyrimo metu nebuvo žinomos, 
ir tai atvertų kelią Konstitucinio Teismo iniciatyva iš naujo vertinti ginčijamą 
teisinį reguliavimą dėl atitikties Konstitucijai (o tam tikrais atvejais – ir Kon-

                                                 
246 Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 25 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 44-

1679, Konstitucinio Teismo 2004 m. balandžio 7 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 
53-1816. 

247 Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 7-287. 
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vencijos nuostatoms), galėtume paminėti ir Konstitucinio Teismo 2009 m. 
lapkričio 20 d. sprendimą248. Minėtu sprendimu buvo atsisakyta nagrinėti pa-
reiškėjo – Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar atitinkamas Respub-
likos Prezidento dekretas neprieštarauja tam tikroms Lietuvos Respublikos 
teismų įstatymo nuostatoms ta apimtimi, kuria nustatyta, kad apylinkės tei-
smo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respub-
likos pilietis, inter alia, ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 
1 daliai. Respublikos Prezidento dekretas iš esmės buvo ginčijamas tuo pačiu 
aspektu kaip ir ankstesnėje konstitucinės justicijos byloje, kurioje buvo priim-
tas Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimas249. 

Konstitucinis Teismas, inter alia, konstatavo, kad, ištyrus ginčijamo 
Respublikos Prezidento dekreto atitiktį Konstitucijai – vientisai, darniai si-
stemai, taip pat Konstitucijai neprieštaraujančioms Teismų įstatymo nuosta-
toms, kurių pagrindu ir kurias įgyvendinant buvo priimtas minėtas Respubli-
kos Prezidento dekretas, ir galiojant Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 
20 d. nutarimui, šio dekreto atitiktis Konstitucijai ar jai neprieštaraujantiems 
įstatymams negali būti kvestionuojama; priešingu atveju būtų nukrypta nuo 
iš Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalies, 107 straipsnio 2 dalies kylančių impera-
tyvų, konstitucinio teisinės valstybės principo, būtų paneigtas Konstitucijos 
viršenybės principas, Konstitucijoje įtvirtinta teisės aktų hierarchijos sampra-
ta, iškreipta Konstitucinio Teismo sprendimų tais klausimais, kuriuos Kons-
titucija priskiria jo kompetencijai, galutinumo ir neskundžiamumo samprata 
ir pati konstitucinės justicijos esmė. 

Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad teisės aktas Konstituciniame Teisme 
nebuvo tirtas tam tikros Konstitucijos nuostatos atžvilgiu (ar Konstitucijai 
neprieštaraujančio įstatymo kitos nuostatos atžvilgiu), negali būti vertinama 
kaip suteikianti galimybę siekti tokio teisės akto konstitucingumo peržiūros. 
Taigi ir prašymas ištirti jau ištirto teisės akto atitiktį Konstitucijai kitu, inter 
alia, Konvencijos teisės, aspektu negali būti vertinamas kaip teisės akto kons-
titucingumo peržiūros pagrindas. 

2009 m. lapkričio 20 d. sprendime Konstitucinis Teismas pakartojo po-
ziciją, išdėstytą dar 2006 m. kovo 28 d. nutarime, kad pagal Konstituciją 

                                                 
248 Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 139-

6120. 
249 Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 136-

5529. 
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Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, 
sprendimus tais atvejais, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui neži-
nant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, bū-
tų galėjusios lemti kitokį priimtų Konstitucinio Teismo aktų turinį. 

Analizuojant Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, skirtą Konvencijos 
saugomoms teisėms tiesiogiai ginti, kurios nėra daug, svarbu, kaip reikėtų 
spręsti Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurispru-
dencijos sandūros klausimą, kai tie patys teisės aktai, Konstituciniam Teismui 
turint įgaliojimus spręsti dėl jų atitikties Konvencijos nuostatoms, Konstitu-
cinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo vertinami skirtingai. Kons-
titucinis Teismas dėl šios problemos dar nėra pasisakęs. 

Reali jurisprudencijų sandūra galėtų atsirasti, jei, Konstituciniam Tei-
smui pripažinus poįstatyminį teisės aktą neprieštaraujančiu atitinkamoms 
Konvencijos nuostatoms, tas aktas vėliau būtų ginčijamas Europos Žmogaus 
Teisių Teisme ir Teismas nustatytų, kad jis vis dėlto prieštarauja galbūt ki-
toms (ar toms pačioms) Konvencijos nuostatoms. 

Dar sudėtingesnė situacija susidarytų, jei įstatymai, jų nuostatos, kurių 
atitikties Konvencijos nuostatoms Konstitucinis Teismas netiria, nes jie yra 
vienodos teisinės galios, būtų skirtingai vertinami atitikties Konstitucijos ir 
Konvencijos požiūriu: Konstituciniam Teismui juos pripažinus neprieštarau-
jančiais Konstitucijai, vėliau Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu jie 
būtų pripažinti prieštaraujančiais Konvencijos saugomoms žmogaus teisėms. 

Manytume,, kad skirtingas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisės aktų 
nuostatų vertinimas atitikties Konvencijai požiūriu negalėtų būti laikomas 
tokia esmine aplinkybe, kuriai esant galima būtų siekti tokio teisės akto per-
žiūros Konstituciniame Teisme. 

Tokios jurisprudencijų sandūros atveju galėtume vadovautis Konstituci-
nio Teismo suformuluota tarptautinių sutarčių, kaip teisės šaltinio, doktrina, 
pagal kurią tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose (inter alia, įstaty-
muose ar konstituciniuose įstatymuose) nustatomas toks teisinis reguliavi-
mas, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi būti tai-
koma tarptautinė sutartis. Taigi priimti sprendimą dėl tokios jurisprudencijų 
sandūros, atsiradusios dėl skirtingo teisinio reguliavimo, įtvirtinto ir įstatyme, 
ir poįstatyminiame teisės akte, vertinimo Konstitucijos ir Konvencijos atžvil-
giu, turėtų padėti bylas nagrinėjantys ordinariniai teismai, ypač tais atvejais, 
kai įstatymų leidėjas nekeistų tokio Konvencijos požiūriu ydingo teisinio re-
guliavimo. 
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Konstitucinio Teismo formuluojamos doktrinos reikšmė  
Europos Žmogaus Teisių Teismui sprendžiant bylas  
prieš Lietuvą 
 

Europos žmogaus teisių konvencijos teisė daro didelę įtaką Konstituci-
nio Teismo jurisprudencijai, tačiau ir Konstitucinio Teismo jurisprudencija 
turi reikšmės Europos Žmogaus Teisių Teismui bylose prieš Lietuvą spren-
džiant teisės klausimus. Visų pirma turėtume pažymėti, kad pagal Konvenci-
jos nuostatas, reglamentuojančias peticijų priimtinumo sąlygas (Konvencijos 
35 straipsnio 1 dalis), Konstitucinis Teismas negali būti laikomas tokia vals-
tybės vidaus teisinės gynybos priemone, kuria asmuo turi pasinaudoti prieš 
kreipdamasis su peticija į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Tokia teismine 
institucija Konstitucinis Teismas negali būti laikomas dėl savo konstitucinio 
statuso ypatumų, inter alia, dėl išskirtinės jo, kaip teisminės institucijos, 
kompetencijos (ir dėl negalimumo asmeniui į jį kreiptis tiesiogiai). Pagal 
Konstituciją Konstitucinis Teismas – konstitucinės justicijos institucija, vyk-
danti konstitucinę teisminę kontrolę (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 
28 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2006 m. birželio 6 d. nutarimai).  

Konstitucinis Teismas negali būti laikomas veiksminga teisinės gynybos 
priemone Konvencijos 13 straipsnio požiūriu. Šiame straipsnyje, inter alia, 
numatyta, kad kiekvienas, kurio teisės ir laisvės, pripažintos Konvencijos, yra 
pažeistos, turi teisę pasinaudoti veiksminga teisinės gynybos priemone kreip-
damasis į valstybės instituciją. 

Konvencija negarantuoja asmeniui teisės, kad jo bylą nagrinėtų konstitu-
cinės justicijos institucija. Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Pronina 
prieš Ukrainą250, remdamasis anksčiau suformuluotais precedentais251, pažy-
mėjo, kad Konvencija negarantuoja teisės kreiptis (angl. a right of access) į tei-
smą, turintį kompetenciją pripažinti negaliojančiu įstatymą ar pateikti oficia-
                                                 
250 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. liepos 18 d. sprendimas byloje Pronina prieš Uk-

rainą (Pareiškimo Nr. 63566/00). 
251 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. liepos 2 d. sprendimas byloje Gorizdra prieš Mol-

dovą (Pareiškimo Nr. 53180/99), 1986 m. vasario 21 d. sprendimas byloje James ir kiti prieš 
Jungtinę Karalystę (Pareiškimo Nr. 8793/79), 2000 m. birželio 22 d. sprendimas byloje 
Coeme ir kiti prieš Belgiją (Pareiškimų Nr. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 ir 
33210/96). 
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lų įstatymo (teisės) aiškinimą; Konvencija negarantuoja ir teisės reikalauti, 
kad nacionalinis teismas kreiptųsi į kitą nacionalinį ar tarptautinį teismą (ar 
instituciją), kad būtų priimtas preliminarus sprendimas.  

Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo įgaliojimai iš 
esmės skiriasi, bet tai, kad Teismas interpretuoja Konvencijos saugomas as-
mens teises kaip vertybes, kurios yra saugomos ir Konstitucijos, o Konstituci-
nis Teismas, spręsdamas teisės aktų atitiktį aukštesnės galios aktams, visų 
pirma Konstitucijai, inter alia, interpretuoja Konstitucijos nuostatas, skirtas 
tų vertybių apsaugai, daro šių teismų jurisprudenciją abiem institucijoms 
reikšmingą sprendžiant jų kompetencijai priskirtus klausimus. 

Kai kurie Konstitucinio Teismo aktai turi išskirtinę reikšmę Europos 
Žmogaus Teisių Teismui aiškinantis Lietuvos teisės klausimus, tai visų pirma 
pasakytina apie Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą252 ir 
2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą.  

Konstitucinio Teismo doktrina, formuluojama Konstitucinio Teismo 
2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime ir 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendime, Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismui reikšminga  sprendžiant peticijos priimtinu-
mo klausimus, aiškinantis Lietuvos teisinį reguliavimą ir teisminę praktiką. 
Konstitucinio Teismo doktrina Europos Žmogaus Teisių Teismui tampa 
ypač aktuali, kai Lietuvos teismai, ja vadovaudamiesi, sprendžia ginčus. Kai 
kurių bylų prieš Lietuvą analizė rodo, kad didesnis teismų dėmesys Konstitu-
cinio Teismo formuojamai doktrinai padėtų išvengti Konvencijos nuostatų 
pažeidimo konstatavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme, nes asmens teisės 
būtų tinkamai apgintos Lietuvos teismuose. Ypač reikšminga Konstitucinio 
Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime suformuluota doktrina dėl neteisė-
tais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir 
tada, kai atitinkamos žalos atlyginimo atvejis jokiame įstatyme nėra nurody-
tas, o teismai, pagal kompetenciją sprendžiantys tokias bylas, tiesiogiai taiky-
dami Konstituciją, bendruosius teisės principus, vadovaudamiesi, inter alia, 
protingumo principu, turi konstitucinius įgaliojimus atitinkamą žalos atlygi-
nimą priteisti; tai rodo ir tokių bylų, kaip Baškienė prieš Lietuvą253, analizė. 
Byloje L. prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teismas, kaip bylai reikš-
mingą vidaus teisę ir praktiką nurodydamas Konstitucinio Teismo 2006 m. 
                                                 
252 Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 90-

3529, atitaisymas – 2006, Nr. 137. 
253 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Baškienė prieš Lie-

tuvą (Pareiškimo Nr. 11529/04). 
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rugpjūčio 8 d. sprendimą, pažymėjo, kad pagal Konvencijos 35 straipsnio 1 
dalį yra reikalaujama panaudoti tik tas vidaus teisinės gynybos priemones, ku-
rios skundo pateikimo Europos Žmogaus Teisių Teismui dieną tiek teoriškai, 
tiek praktiškai yra prieinamos ir pakankamos. Minėtas Konstitucinio Teismo 
sprendimas, kuriame suformuluota doktrininė nuostata, skirta pažeistų teisių 
gynybai esant teisės spragai, buvo priimtas po to, kai asmuo kreipėsi į Europos 
Žmogaus Teisių Teismą, taigi, Europos Žmogaus Teisių Teismo nuomone, 
bylai reikšmingu metu pareiškėjas neturėjo veiksmingos teisinės gynybos 
priemonės savo skundui spręsti (šioje byloje dėl teisės spragos, kuri buvo ver-
tinama kaip valstybės pozityviosios pareigos pagal Konvencijos 8 straipsnį ne-
vykdymas, Teismas konstatavo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą).  

Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime suformuluota 
minėta žalos atlyginimo doktrina ir 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendime sufor-
muluota nuostata, kad legislatyvinės omisijos, kurią draudžia Konstitucija, 
atveju teismai, gindami asmens teises, turi užpildyti spragas atitinkamu indi-
vidualiu atveju ir tai turi būti daroma taikant pirmiausia Konstituciją, ben-
druosius teisės principus (tačiau toks teismo sprendimas nepanaikina įstaty-
mų leidėjo prievolės užpildyti teisės spragą, nes priešingu atveju taptų neįma-
noma tinkamai įgyvendinti kai kurių teisių), svarbios aiškinantis asmens ga-
limybes savo pažeistas teises, kurias gina Konstitucija ir Konvencija, Lietuvos 
teismuose ginti ir tais atvejais, kai įstatymų leidėjas nesureguliavo tam tikrų 
santykių, kurie pagal Konstituciją turi būti reguliuojami. Taigi Lietuvos tei-
smai, kai asmenys kreipiasi dėl tokių teisių pažeidimo, atsižvelgdami į Konsti-
tucinio Teismo suformuluotą doktriną, turi galimybių veiksmingai ginti as-
mens teises.  

Aptardami Europos Žmogaus Teisių Teismo bylas prieš Lietuvą, galė-
tume išskirti tam tikras sritis, kuriose Konstitucinio Teismo jurisprudencija 
turėjo įtakos Europos Žmogaus Teisių Teismui aiškinantis teisės ir teismų 
praktikos klausimus. Kaip minėta, visų pirma Konstitucinio Teismo doktrina 
yra svarbi ir Europos Žmogaus Teisių Teismui sprendžiant peticijos priimti-
numo klausimus, taip pat bylose, kuriose pareiškėjai įvairias pagrindais skun-
dėsi, inter alia, ir dėl proceso trukmės, dėl jų teisių pažeidimo atkuriant nuo-
savybės teises254 (Konvencijos Nr. 1 1 straipsnio nuostatos); dėl nusikalsta-

                                                 
254 Pavyzdžiui, byloje Jasiūnienė prieš Lietuvą byloje Konstitucinio Teismo jurisprudencija 

nuosavybės teisių atkūrimo klausimais buvo daugiausia cituojama: Europos Žmogaus Tei-
sių Teismas darė nuorodą į Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d., 1994 m. birželio 
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mos veikos imitavimo modelio taikymo255 (Konvencijos 8, 6 straipsnio nuo-
statos); dėl proceso trukmės reikalavimo pažeidimo256 (Konvencijos 6 
straipsnio 1 dalis) ir kai kurios kitos. 

Taigi vertinant Konvencijos teisės ir Konstitucinio Teismo formuoja-
mos doktrinos santykį pažymėtina, kad ne tik Konvencijos teisė daro įtaką 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijai, bet ir kai kurie Konstitucinio Teismo 
aktai turi ypatingą reikšmę, nes juose formuojama konstitucinė doktrina, aiš-
kinanti konstitucines teises ir jų gynimo galimybes, padeda išvengti ne tik 
konstitucinių žmogaus teisių, bet ir Konvencijos ginamų teisių pažeidimo. 
Tačiau šis tikslas gali būti pasiektas tik jeigu teismai, įgyvendindami Konsti-
tucijos jiems suteiktus įgaliojimus vykdyti teisingumą, gindami žmogaus teises 
ir taikydami teisę, atsižvelgs į Konstitucinio Teismo aktuose formuojamą 
konstitucinę doktriną.  

                                                                                                            
15 d., 1994 m. spalio 19 d., 1995 m. birželio 20 d., 1993 m. kovo 3 d. aktus. Byloje Užkure-
lienė ir kiti prieš Lietuvą taip pat sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo klausimus buvo 
atsižvelgta į Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d., 1994 m. birželio 15 d., 1995 m. 
birželio 20 d., 1993 m. kovo 3 d. aktų nuostatas. Byloje Jurevičius prieš Lietuvą Europos 
Žmogaus Teisių Teismas taip pat citavo Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 15 d., 1995 
m. birželio 20 d., 1995 m. gegužės 8 d. nutarimus. Konstitucinio Teismo jurisprudencija 
nuosavybės teisės atkūrimo klausimais buvo svarbi ir kitose bylose.  

255 Pavyzdžiui, bylose Ramanauskas prieš Lietuvą, Malininas prieš Lietuvą, Milinienė prieš Lie-
tuvą, Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamasis Lietuvos teisę ir teisminę praktiką, 
nurodė Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimą, kuriame formuota doktrina, 
skirta teisėsaugos institucijų teisei naudoti nusikalstamos veikos imitavimo modelį, kuris 
neturi būti naudojamas skatinant daryti nusikalstamą veiką. 

256 Bylose Gečas prieš Lietuvą256, Baškienė prieš Lietuvą, Norkūnas prieš Lietuvą256, Četvertakas 
prieš Lietuvą256, Naugžemys prieš Lietuvą256, Igarienė ir Petrauskienė prieš Lietuvą Europos 
Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad buvo pažeistas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintas „įmanomai trumpiausio laiko“ proceso trukmės reikalavimas. Šiose bylose Vy-
riausybė rėmėsi Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime suformuota dokt-
rina, kad pagal Konstituciją net nesant specialaus įstatymo turi būti atlyginama valstybės 
padaryta žala, taip pat buvo remtasi ir tuo argumentu, kad Konvencija yra tiesiogiai taiko-
ma Lietuvos teisėje, taigi asmenys dėl „įmanomai trumpiausio laiko“ proceso trukmės reika-
lavimo pažeidimo galėjo kreiptis į Lietuvos teismus. Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiš-
kindamas bylai reikšmingą nacionalinę teisę ir praktiką, nurodė minėtą Konstitucinio Tei-
smo nutarimą. 
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KRIMINOLOGIJA  LIETUVOS  VALSTYBĖS  
TARNYBOJE 
 
 
 
Genovaitė Babachinaitė 
 
 
 
Kriminologijos mokslas ir kriminologinių idėjų įgyvendinimo praktika 

nacionalinės Lietuvos valstybės raidoje turėjo panašią padėtį kaip ir daugelyje 
Europos valstybių. 

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę šalyje buvo apie dvidešimt ak-
tyvių mokslininkų, rašiusių apie nusikalstamumo, jo prevencijos, problemiš-
kas asmenybės ugdymo ir perauklėjimo, korekcijos problemas. Tuo metu (po 
1918 m.) Europos kriminologijos moksle vis dar tebevyravo naujomis, todėl 
pažangiomis laikytos Č. Lombrozo nusikalstamumo visuomenėje priežasčių 
idėjos – nusikalstamo žmogaus idėjos. Šis požiūris, vėliau pasirodęs didžiai 
klaidingas, labai patiko daugelio Europos valstybių valdantiesiems sluoks-
niams. Juk požiūris, kad visuomenę valdanti valdžia niekuo dėta dėl nusikals-
tamumo gyvavimo, netinkamos socialinės politikos, netinkamo įvairių socia-
linių problemų sprendimo arba apskritai, kad nereikia jokių pastangų šia 
kryptimi, yra labai parankus valdžiai – tik pats žmogus yra kaltas, nes gimė 
nusikaltėliu. Todėl ir to meto kriminologijos moksle Europoje (kartu ir Lie-
tuvoje) buvo gana gajos sterilizacijos ir kastracijos idėjos. Lietuvoje šiuo klau-
simu daugiausia rašė J. Blažys (pagal profesiją gydytojas)257. Viešojoje spaudoje 
tie dalykai taip pat buvo aptariami. Tačiau Lietuvoje nuo skelbiamų idėjų prie 
praktinio šių idėjų įgyvendinimo nebuvo pereita. Pasak Blažio, pirmieji steri-
lizacijos įstatymai atsirado JAV, galiojo dvidešimt septyniose valstijose ir iki 
1937 m. buvo sterilizuoti 25 403 asmenys. Iki Antrojo pasaulinio karo sterili-

                                                 
257 Blažys, J. Sterelizacija ir kastracija kaip nusikaltimų prevencija. Kriminalistikos žinynas. 

1937, Nr. 18, p. 281–287; Blažys, J. Įgimto nusikaltėlio problema. Kriminalistikos žinynas. 
1935, Nr. 2, p. 57–68. 



 416 

zacijos įstatymai galiojo Vokietijoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomi-
joje ir Estijoje; taip pat vienoje Kanados provincijoje ir viename Šveicarijos 
Kantone. Vokietijoje, kaip žinome, tai baigėsi genocidu. 

Tuo pačiu metu Lietuvoje vis labiau didėjančią įtaką įgijo humanistinės 
kriminologinės idėjos apie pastangas visuomenėje išvengti nusikaltimų per 
nusikalstamumo kaip socialinio reiškinio prevenciją, siekiant sudaryti tinka-
mas sąlygas žmogaus asmenybės vystymuisi ir tokiu būdu mažinti nusikalsta-
mumą. 

Daug dėmesio buvo skiriama vaikų, jaunosios kartos ugdymui, jų teisės 
pažeidimų prevencijai. Tai siejama su socialine politika, su socialinių proble-
mų mažinimu, tinkamai jas sprendžiant visuomenėje. Tuometinėje mokslinė-
je literatūroje rašoma, kad naujas kriminologijos mokslas ir praktinė patirtis 
tesiekia pašalinti arba iki galimų ribų sumažinti skaudžią tautų rykštę – nusi-
kaltimus. Tam, viena vertus, siekiama išsiaiškinti, kas yra nusikaltimas, su-
prasti jo priežastis ir jas pašalinti – tai socialinės prevencijos, bendrosios 
priemonės. Kita vertus, stengiamasi pažinti kiekvieną nusikaltėlį, jo psichiką, 
nusikaltimo motyvus. Tai yra individualios penologinės (bausmės vykdymo) 
priemonės. Pirmieji viską daro, kad nebūtų nusikalsta, aiškinasi ir šalina nusi-
kaltimo priežastis. Antrieji turi pažinti jau nusikaltusį asmenį, jį taisyti, žinoti 
jo individualius polinkius nusikalsti ir sudaryti sąlygas ateityje išvengti nusi-
kaltimų. Nusikaltėlį turi pažinti ne tik penologas, auklėjimo įstaigos ar kalė-
jimo personalas, bet ir teisėjas, prokuroras, advokatas, įstatymų leidėjas. Bau-
džiamieji kodeksai teismams teikia kaskart daugiau laisvės, remdamiesi teisėjų 
sąžine, nusikaltėlio ir nusikaltimo pažinimo motyvais ir laukdami iš jų teisin-
go nuteisimo, pagrįsto nusikaltėlio psichinės sanklodos ir socialinės aplinkos 
motyvų pažinimu258. Taigi, tik atkūrus Lietuvos valstybę, XX a. pirmajame 
ketvirtyje ir mokslininkai, ir Lietuvos valdžios struktūros gebėjo teisingai 
(adekvačiai) įvertinti kriminologijos mokslo, kriminologinių žinių svarbą vi-
suomenės valdyme, būtinumą, kad visų specializacijų teisininkai turėtų pa-
kankamai kriminologinių žinių ir gebėtų jas taikyti praktiniame darbe. O da-
bartinėje nepriklausomoje Lietuvoje priimtuose teisės aktuose kriminologijos 
žinios neįeina į teisininko kvalifikacijos pagrindų sąrašą, nors socialinė, visa 
dabartinė mūsų valstybės realybė byloja apie dar didesnę kriminologijos žinių 
svarbą, palyginti su 1918–1940 m. laikotarpiu. 

                                                 
258 Andriulis, V. Nusikaltimų prevencijos patirtis Lietuvoje 1918–1940 m. Vilnius: Nusikalsta-

mumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 2000, p. 141. 
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Praėjusį šimtmetį Lietuvoje, kaip, beje, ir visoje Europoje, vyko socialinių 
procesų kaita. Akivaizdžiai pasikeitė žmogaus socialinė padėtis ir socialinė ap-
linka. Taigi žmogaus gyvenimo aplinkybės sudėtingėjo, o kartu plėtėsi įvairių 
socialinių veiksnių, kuriančių nusikalstamumo priežastingumą, skaičius ir jų 
veikimo sfera. Pvz., XX a. pradžioje Lietuvos kaimuose gyveno apie 90 proc. 
visų valstybės gyventojų259, o 1940 m. Lietuvos kaime gyveno 78 proc. visų 
valstybės gyventojų260. Taigi XX a. pirmoje pusėje Lietuvos miestų gyventojų 
skaičius didėjo palyginti lėtai. Įsigalėjus sovietinei santvarkai, miesto gyvento-
jų gausėjo daug sparčiau. Atkūrus nepriklausomybę, šiuo metu tik maždaug 
trečdalis gyventojų gyvena kaime. Taigi XX amžiaus pradžios kaimiško tipo 
nusikalstamumas Lietuvoje tapo miestietiškas, būdingas ES. Jo priežastingu-
mas, prevencijos pastangų būdai ir mastai taip pat labai skiriasi. XX a. pra-
džios Lietuvos kaimo gyvenimo būdas, tradicijos kartu atliko ir nusikalsta-
mumo prevencijos funkciją. Vaikai, nuo mažens nuolat bendraudami su tė-
vais, kitais artimaisiais, savo kaimo žmonėmis, pagal savo amžiaus išgales užsi-
imdami naudinga praktine veikla, be stresų nueidavo sunkų vaiko, o paskui – 
ir jauno žmogaus socializacijos kelią, harmoningai įsijungdami į visuomenės 
gyvenimą ir išmokę amato, iš kurio pelnysis sau duoną. Per visą gyvenimą 
žmogų lydėjo tradiciniai tautiniai šokiai ir dainos – puiki psichoterapijos 
priemonė, padedanti pakelti nelengvą žemdirbio dalią apskritai, o ypač – įvai-
rias gyvenimo negandas. Tad nedaug tereikėjo specialių bendrosios nusikals-
tamumo prevencijos pastangų. Tačiau specialiosios individualiosios prevenci-
jos pastangos visuomenėje ir valstybėje buvo būtinos, nes teko taikyti povei-
kio priemones nusikaltimus ar kitus teisės pažeidimus padariusiems pilie-
čiams, tarp jų ir nepilnamečiams. Juolab kad nusikaltimų motyvai – ne 
psichinė ir fizinė degeneracija, liguistumas, bet ekonominės, fizinės, klimato 
ir kitokios sociologinės sąlygos. Nelaimės, skurdas, alkis, šaltis, ligos, netikęs 
auklėjimas, netinkami įstatymai, priežiūros stoka ir kitos neigiamos visuome-
ninės aplinkos priežastys – patys svarbiausi nusikaltimų akstinai. Atrodo ne 
visai natūralu, kai auklėjant pakrikusius vaikus pirmenybė teikiama sistemai, 
kuri rėmėsi vien išoriniais veiksmais ir empiriniu jų stebėjimu, kai stengiamasi 
auklėtinį įsprausti į primityvius rėmus ir iš to daryti išvadą dėl vaiko sielos pa-
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keitimo, jo susitvarkymo.261 Taigi naujas kriminologijos mokslas siekia at-
skleisti visuomenėje vyraujančias negeroves ir psichikai įtaką darančius, žmo-
gaus elgesį neigiamai veikiančius veiksnius. Kriminologijos mokslas kaip nu-
sikalstamumo prevencijos pastangų puoselėtojas siekia ir kartu yra darnaus 
socialinio piliečių sugyvenimo sąlyga. Todėl visi šalies tarnautojai, tiek savi-
valdos, tiek ir valstybės valdymo lygiu privalo turėti kriminologijos žinių, kad 
galėtų veikti ir valdyti socialinius procesus, kuriančius neigiamai vertinamus 
socialinius reiškinius (pvz., nusikalstamumą). Šios ir panašios mintys tuo me-
tu buvo išsakytos visuomenės ir valstybės institucijų surengtame dispute apie 
prevencijos mokslą ir socialinę politiką262. 

Kaip jau minėta, sudėtingėjant šiuolaikinėms žmonių visuomenės gyva-
vimo sąlygoms, vykstant atskirų valstybių gyventojų interesų teisėtas garanti-
jas koreguojantiems globalizacijos procesams, kriminologinių žinių reikšmė 
didėja visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje. Tačiau Europos Sąjun-
gos senbuvės šalys turi ilgametę nusikalstamumo prevencijos, žmogaus teisių 
įgyvendinimo srities tradiciją. Jų aukštojo mokslo sistemoje yra gausus krimi-
nologijos specializacijos studijų pasirinkimas. Reikia atkreipti dėmesį, kad šios 
specializacijos yra paklausios ne tik tarp studentų, bet ir tarp darbdavių. Be to, 
Europos Sąjungos aukštosiose mokyklose yra labai daug kriminologijos ka-
tedrų, kriminologijos institutų. Pvz., Norvegijoje, šalyje, panašioje į Lietuvą 
gyventojų skaičiumi, yra kelios kriminologijos katedros bei kriminologijos 
institutas, kuriame dirba apie 70 mokslininkų. 

Tuo tarpu Lietuvoje vis dar manoma priešingai – kad tai nėra aktualus 
dalykas. Tiesa, Mykolo Romerio universitete yra pirmoji Lietuvoje ir jau ant-
rą dešimtmetį gyvuojanti Kriminologijos katedra bei paklausi tarp studentų 
magistrantūros studijų programa „Baudžiamoji teisė ir kriminologija“, kuri 
rengia baudžiamosios teisės specialistus, turinčius kompleksinių kriminologi-
jos srities žinių ir pajėgius spręsti nusikalstamumo prevencijos problemas pa-
gal Europos Sąjungos standartus. Tačiau specializuotų kriminologijos pro-
gramų Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose dar nėra. Pvz., Didžiosios Britani-
jos Tysaido universitete, turinčiame tokį patį studentų skaičių kaip ir Mykolo 
Romerio universitetas, yra net keturios kriminologijos specializacijos. Lietu-
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vos valdančiuosiuose sluoksniuose vis mažėja žmonių, suvokiančių praktinę 
kriminologinių žinių svarbą valstybės socialinėje politikoje apskritai paėmus 
ir ypač baudžiamojoje politikoje. 

Dėl Antrojo pasaulinio karo, Sovietų Sąjungos ir Vokietijos okupacijų ši 
socialinė realybė nutraukė normalų Lietuvos valstybės gyvavimą ir, žinoma, 
kriminologijos mokslo praktinę plėtrą. 

Sovietmečiu kriminologijos mokslas Lietuvoje buvo atkurtas 1965 m. 
tuometiniame Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institute įkūrus Krimi-
nologinių tyrimų (pavadinimas sutrumpintas) skyrių. Sovietų Sąjungoje kri-
minologijos mokslas buvo uždraustas dar 1927 m. ir atkurtas tik 1963 m., nes 
per tą laiką buvo laikomas buržuaziniu mokslu. Todėl, kad Lietuvoje šis 
mokslas tapo teisėtu jau nuo 1965 m., iš esmės buvo labai teigiamai vertina-
ma. Žinoma, Vakarų Europos šalyse per pokarį (iki 1965 m.) ir kriminologi-
jos, ir viktimologijos idėjos bei praktika tobulėjo ir buvo daug nuveikta. 

Atkūrus kriminologijos mokslą Lietuvoje, prasidėjo jo sparti plėtra. Bu-
vo parengta apie 20 mokslininkų, t. y. įgijusių mokslo laipsnius iš kriminolo-
gijos; valstybės valdyme buvo įkurtos bendrąja bei specialiąja nusikalstamumo 
prevencija užsiimančios institucijos. Taigi Lietuva tapo vadovaujančiąja (to-
kia liko iki šiol) kriminologijos mokslo plėtroje dabartinėse Baltijos šalyse. 

Iki atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, buvo atlikta nemažai krimino-
loginių tyrimų apie tuometinės Lietuvos socialinės situacijos vertinimą, 
išspausdinta maždaug 400 mokslo darbų. Jie buvo sukurti XX a. paskutinia-
jame ketvirtyje, kai mokslinė mintis galėjo laisvėti; o prasidėjus Gorbačiovo 
„perestroikai“, kriminologija įgijo dar daugiau galimybių reikštis. Todėl buvo 
galima atlikti kriminologinius mokslinius tyrimus ir laisvai interpretuoti jų 
rezultatus, tereikėjo tik iš partinių dokumentų ir marksizmo-leninizmo veika-
lų privalomai pateikti tam tikrą skaičių citatų. Taigi mokslinių tyrimų Lietu-
voje pagrindu atsiradusi faktinė kriminologija turi išliekamąją vertę. Viena 
vertus, paprasčiausias teiginys – kad praeitis kūrė dabartį, o dabartis kuria at-
eitį. Taigi per ilgą laiką turime tyrinėti socialinę tikrovę, kad moksliniai teigi-
niai socialinių mokslų srityje galėtų dalyvauti, daryti įtaką socialinių procesų 
vyksmui. Antra vertus, bendrakriminalinis nusikalstamumas ir jo prevencija 
visose socialinėse santvarkose permanentiškai aktualus dalykas. Be to, nuola-
tiniai nusikalstamumo stebėsenos rezultatai kiekvienoje šalyje yra svarbūs 
valstybės valdyme apskritai paėmus. Europos Sąjungos šalyse, pvz., Skandina-
vijoje nusikalstamumo tyrinėjimo, vadybinio vertinimo ir jo prognozavimo 
procesas vyksta nenutrūkstamai jau antrą šimtmetį. Tarkime, Norvegijoje tai 
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vyksta nuo 1814 m.263 Tik tęstiniai ilgalaikiai nusikalstamumo tyrimai gali 
būti nusikalstamumo procesų valdymo, visuomenės ir atskiro individo sau-
gumo užtikrinimo pagrindas. Kitų šalių kriminologiniai duomenys gali būti 
panaudoti tik palyginamajam tyrimui bet kurioje kitoje šalyje. Tačiau kiek-
vienos šalies nusikalstamumo analizės ir jo prognozavimo pagrindu gali būti 
tik tos šalies (šiuo atveju – Lietuvos) nusikalstamumo valstybinės registracijos 
rodikliai, socialinės raidos rodikliai, baudžiamosios ir socialinės politikos 
bruožai, nusikalstamumo latentiškumas ir jo pokyčiai bei tos šalies (pvz., Lie-
tuvos) mokslininko kriminologo kompetencija visa tai analizuojant. 

Mūsų visuomenėje ir valdančiuosiuose sluoksniuose vis dar gaji nuostata, 
kad kriminologijos mokslas apima tik palyginti nedaugelį socialinių problemų 
– nusikalstamumą. Šis požiūris yra klaidingas, nes pagrindinis kriminologijos 
uždavinys yra pirmiausia neigiamai vertinamų (pvz., nusikalstamumo) proce-
sų, o ir apskritai paėmus, procesų, kuriančių auką, priežastingumo tyrimas bei 
šių procesų masto, raiškos mažinimo visuomenėje ir valstybėje galimybių 
kompleksinis vertinimas. Taigi kriminologija ir viktimologija tarnauja valsty-
bei ir visuomenei, formuodama įvairių socialinių procesų kompleksinį prie-
žastingumo vertinimą, suteikdama galimybę taupiai, su mažiausiomis mate-
rialinėmis ir žmogiškųjų išteklių sąnaudomis pasiekti teigiamų rezultatų, val-
dant įvairių socialinės tikrovės sričių procesus, ir taip prisidėti prie socialinės 
ekonominės politikos ir jos praktikos efektyvumo. 

Tad Lietuvoje sovietmečiu atlikti kriminologiniai tyrimai, kaip jau mi-
nėta, turi išliekamąją vertę ir po nepriklausomybės atkūrimo, tyrinėjant įvai-
rių socialinių procesų tęstinumo dėsningumus. Be abejo, ne visi šie tyrimai 
vienodai aktualūs jų rezultatų tęstinumo svarbos prasme. Pvz., neliko didžiu-
lių socialistinių įmonių, o kartu išnyko sovietmečiu paplitęs išoriškai nepaste-
bimas nusikaltimas – socialistinio turto grobstymas264; tačiau kiti socialiniai 
procesai tapo svarbesni negu sovietmečiu – pvz., nedirbančių ir nesimokančių 
asmenų, nepilnamečių nusikalstamumas. Sovietmečiu nepilnamečių tarp nu-
sikaltimus padariusių asmenų būdavo užregistruojama apie 8 proc., prieš atsi-
kuriant nepriklausomybei – jau 13 proc., o pereinamuoju į demokratinę vi-
suomenę ir rinkos ekonomiką laikotarpiu – net 60 proc. ir daugiau. Šių as-
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menų kriminalinis aktyvumas 24 kartus viršija, pvz., besimokančiųjų krimina-
linį aktyvumą265. Tai pastaruoju metu kelia didelį rūpestį. Apskritai paėmus, 
kriminologiniai nusikalstamumo problemų tyrinėjimai sovietmečiu užtikrino 
nuolatinę nusikalstamumo ir jo priežasčių stebėseną Lietuvoje. Tenka apgai-
lestauti, kad dauguma mokslinių tyrimų rezultatų, mokslo darbų buvo išleista 
rusų kalba, o skaitančiųjų šia kalba gerokai sumažėjo, nes Lietuvoje jau tapo 
suaugusiais pirmoji karta, visiškai nemokanti rusų kalbos. Taigi okupacijos 
padariniai, kai buvo reikalaujama mokslinę literatūrą kurti ir spausdinti rusų 
kalba (su retai pasitaikančiomis išimtimis), veikia toli į ateitį. 

Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, nemaža dalis mokslininkų krimi-
nologų aktyviai įsijungė į Persitvarkymo sąjūdžio veiklą. Apskritai padaugėjo 
kriminologų, per pastaruosius 20 metų Lietuvoje buvo išleista lietuvių ir ang-
lų kalbomis maždaug tris kartus daugiau mokslo darbų negu per visą soviet-
metį. Mykolo Romerio universiteto Kriminologijos katedros mokslininkai 
per šį laiką išleido apie 200 mokslo darbų, tarp jų 8 monografijas. 

Tik atkūrus nepriklausomybę, 1991 m. Lietuvos Vyriausybė užsakė ir 
skyrė finansavimą tiesiogiai būtent mokslininkams kriminologams atlikti rep-
rezentatyvią Lietuvos teisininkų (turinčių aukštąjį teisinį išsimokslinimą) ap-
klausą266. Lietuvos valstybingumo atkūrimas buvo neįmanomas be savaran-
kiškos ekonomikos, pagrįstos rinkos dėsniais, teisinės sistemos reformos ir 
laisvos, atviros visuomenės, kurios pagrindas yra visapusiškai laisvos asmeny-
bės veikla. Todėl labai svarbi tapo teisininkų profesinė ir visuomeninė veikla, 
šios gyventojų grupės poveikis kuriant postkomunistinę, demokratinę visuo-
menę, formuojant viešąją nuomonę apie teisę ir teisingumą. Be to, buvo aktu-
alus jų vaidmuo, formuojant pažangų visuomenės požiūrį į įstatymų leidžia-
mosios ir teisminės valdžios ir valdymo struktūrų kūrimą Lietuvoje, jų tarpu-
savio santykį, žmogaus teisinį statusą visuomenėje, t. y. žmogaus teisių ir lais-
vių visetą, valstybės ir piliečio santykį ir daugelį kitų svarbių dalykų. 

Pagrindinis teisininkų apklausos tikslas buvo pateikti informaciją ir siū-
lymus dėl demokratinės valstybės kūrimo, demokratinių įstatymų kūrimo ir 
jų taikymo efektyvinimo, teisinės politikos ir teisininkų kadrų politikos. Tai 
buvo pirmoji tokio pobūdžio apklausa nepriklausomoje Lietuvoje. Pažangių 
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problemos). Lietuvos teisės institutas, Vilnius, 1993. 



 422 

teisininkų profesionalų įtaka formuojant viešąją gyventojų nuomonę apie tei-
sę, teisingumą, nusikalstamumo priežastis ir jų prevenciją, žmogaus padėtį vi-
suomenėje bei valstybėje ir pan. yra neabejotina. Suprantama, buvo svarbu ty-
rinėti ir totalitarinės teisinės sąmonės įsigalėjimą Lietuvos teisininkų visuo-
menėje, nes daugelį metų per savo profesines funkcijas jie praktiškai privalėjo 
taikyti totalitarinio pobūdžio teisės aktus, nors patys jų ir nekūrė. 

Kriminologiniu vertinimu, atsikuriančios Lietuvos valstybės ir visuome-
nės socialinis „portretas“ pasižymėjo šiais bruožais: 

1) konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių teisminės gynybos sistemos 
silpnumas arba kai kuriais atvejais visiškas jos nebuvimas; 

2) valstybės ir visos valstybinės valdžios prioritetas prieš žmogų, valsty-
bės diktatas žmogui; 

3) teisinis nihilizmas, susiformavęs kaip rezultatas voliuntarizmo, tai-
kant įstatymus, ir dėl daugybės įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, 
pažeidžiančių įstatymą; 

4) visuomenės totalitarinis mąstymas (aukščiau išvardytų situacijos cha-
rakteristikų pasekmė). 

Dėl totalitarinio mąstymo žmogus dažnai nesugeba įžvelgti, įvertinti ir 
suprasti (ir netgi pajausti) savo kaip piliečio ir žmogaus teisių pažeidimų, to-
dėl negali ginti savo teisių. Profesionalus teisininkas geriausiai gali nustatyti ir 
įvertinti žmogaus teisių pažeidimus teisinėje sistemoje; jis gali geriau suvokti, 
ką ir kaip reikėtų keisti, kad būtų sukurtas demokratinis piliečio statusas ir 
demokratinė valstybės valdymo sistema. 86 proc. apklaustųjų teisininkų su-
tartinai pasisakė už demokratinį piliečio statusą bei tarptautinių teisinių aktų 
pripažintos žmogaus padėties valstybėje ir visuomenėje sukūrimą. Tarp įvai-
rių konstitucinės priežiūros variantų daugiausia (76 proc.) teisininkų pasisakė 
už atskiro Konstitucinio Teismo sukūrimą. 

Totalitarinės visuomenės ir valstybės paveldas buvo suvalstybintas, 
įtrauktos į valstybės aparatą visuomeninės institucijos. Įvairioms visuomeni-
nėms institucijoms totalitarinėje valstybėje buvo skirtos tam tikros funkcijos, 
kurias jos vykdydavo valstybės vardu. Kai kurios visuomeninės institucijos 
sprendė net teisminės kompetencijos klausimus: pvz., nepilnamečių reikalų 
komisijos, draugiškieji teismai. Lietuvos teisininkai pasisakė už nepriklauso-
mas nuo valstybės visuomenines struktūras, kurių demokratinėje visuomenėje 
paprastai būna daug ir įvairių, tačiau be valdžios funkcijų. Kuriant demokra-
tinę valstybę objektyviai buvo būtina išleisti daug įstatymų, kitų teisės aktų, o 
toks intensyvus teisinės kūrybos darbas didina tikimybę atsirasti netobuliems 
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įstatymams. Dažna įstatymų kaita, įstatymų nelogiškumas ir ekonominis ne-
pagrįstumas, jų laikinumas, informacijos apie įstatymų kūrimo procesą bei 
naujų įstatymų stoka, teisės aktų kolizijos, „telefoninės teisės“ masto didėji-
mas kuria visuomenėje teisinį nihilizmą. 

Buvo pateikti siūlymai dėl nusikalstamumo prevencijos sistemos Lietu-
voje pertvarkos – dėl šių dalykų aktualumo pasisakė 83 proc. teisininkų, nes 
galiojusi nusikalstamumo prevencijos sistema buvo represinio pobūdžio ir 
neatitiko kuriamos valstybės tikslų. Pirmiausia reikėjo demokratizuoti santy-
kius su žmogumi, kuriam taikomos prevencinės priemonės, išlaisvinti asme-
nybę nuo per didelės jo elgesio kontrolės ir suteikti didesnę atsakomybę už sa-
vo elgesį. Antra, reikėjo perkvalifikuoti prevencijos srityje dirbusius specialis-
tus ir visuomenininkus, kad jų veikla atitiktų demokratinės visuomenės bei 
valstybės principus ir nepažeistų Lietuvos pripažintų tarptautinių dokumen-
tų apie žmogaus teises. Be abejo, per pastaruosius dešimtmečius Lietuvos vals-
tybėje ir visuomenėje įvyko reikšmingų teigiamų pokyčių, yra dideli demokra-
tijos plėtros pasiekimai. 

Lieka aktualus jaunosios kartos socializacijos pastangų tobulinimas bei 
plėtra, nepilnamečių netinkamo elgesio ir netinkamo elgesio su jais ankstyvoji 
prevencija. Šiuo atveju labai svarbus ankstyvosios prevencijos turinio supra-
timas. Totalitarinėje valstybėje tai reiškė represinį nepilnamečio kiekvieno 
žingsnio reglamentavimą, tad nepilnametis, būdamas priežasčių grandinės ga-
le kaip jų auka, buvo apkaltinamas dėl pačių priežasčių egzistavimo bei neiš-
vengiamų jų padarinių. Demokratinėje visuomenėje efektyviausias ankstyvo-
sios prevencijos būdas – stengtis suteikti kiekvienam vaikui, bent jau ikimo-
kykliniame ir pradinės mokyklos jo gyvenimo etape, tinkamas sąlygas asme-
nybei formuotis. Lietuvos valstybė skiria nemažai lėšų vaiko gerovei užtikrin-
ti, šioje srityje dirba daug valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, 
tačiau rezultatai kol kas netenkina nei valstybės, nei visuomenės.  

Dabar jau sukurta teisės sistema, kai pilietis ir valstybė yra lygiaverčiai 
teisiniai partneriai (dėl to pasisakė 90 proc. apklaustųjų). Valstybė teikia pa-
pildomas garantijas piliečiams, kurie dėl savo specifinės padėties visuomenėje 
(pvz., vaikai, neįgalieji ir pan.) nepajėgūs kaip visi kiti pasinaudoti lygiomis 
teisinėmis galimybėmis. Turtėjant valstybei ir visuomenei šių asmenų lygios 
teisinės galimybės turėtų būti vis geriau įgyvendinamos. 

Vėliau kriminologai dalyvavo kompleksiniame moksliniame tyrime apie 
teisinės sistemos Lietuvoje kūrimo ir tobulinimo eigą, norint išaiškinti Lietu-
vos valdžių elito teisinės sąmonės raidą, valdžių elito požiūrius į teisines nor-
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mas, teisėsaugos ir kitas institucijas, jų bendrą teisinės sąmonės lygį ir šio elito 
savimonę, nulemiančius valdžių elito teisinę elgseną. Valdžių elito priimti 
klaidingi teisiniai sprendimai, kaip žinia, labai brangiai kainuoja visai valsty-
bei ar įvairiems gyventojų sluoksniams. Taigi buvo tiriamos trys valdžių elito 
grupės: įstatymų leidžiamosios valdžios (Seimas), įstatymų vykdomosios val-
džios (t. y. aukščiausi Vyriausybės, ministerijų pareigūnai ir prezidentūros pa-
tarėjai); teisminis elitas (Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio, apygardų 
ir apylinkių teismų teisėjai). Apklausa vyko 1997 m. balandžio–gegužės 
mėn.267. Valdžių elite tuo metu buvo ryškios dvi pagrindinės tendencijos. 
Viena, kad nepolitizuotos valdžios (teisminės) ir valdžių elito atstovų, turin-
čių aukštąjį teisinį išsimokslinimą, teisinėje sąmonėje daugiau reiškiasi teisi-
nių žinių ir profesinės veiklos kriterijai. Jų teisinė sąmonė, suprantama, labiau 
specializuota, bet ir politiškai neutralesnė arba politinius sprendimus iš esmės 
veikia jų specializuota teisinė sąmonė. 

Antra, politizuotos valdžios (įstatymų leidžiamosios ir iš dalies įstatymų 
vykdomosios) ir valdžių elito atstovų, turinčių neteisinį aukštąjį išsimoksli-
nimą, teisiniuose požiūriuose vyrauja iš esmės tik politiniai aspektai ir teisės 
sistemos funkcionavimo užtikrinimo klausimus jie sprendžia vadovaudamiesi 
daugiau politinės priklausomybės kriterijumi; jų teisinių pažiūrų turinys yra 
labiau priklausomas nuo kolektyvinių politinių vertinimų bei sprendimų. 

Valdžių elito teisinėje sąmonėje, kaip ir daugumos piliečių teisinėje są-
monėje, vyrauja etatistinės (kontinentinės teisės mokyklos) teisinės idėjos 
(kaip, beje, ir daugumoje kitų kontinentinės Europos Sąjungos šalių valdžių ir 
tarp jų piliečių). Požiūris į piliečio ir valstybės santykį turi būti grindžiamas 
teise ir teisingumu (tai iš esmės teisinga), tačiau būtent valstybei valdžių elitas 
priskiria teisingumo monopolį. Pvz., įstatymų leidėjai turi išreikšti tautos va-
lią (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 ir 4 str.), nes niekas negali savintis 
visai Tautai priklausančių suverenių galių. Kiekvienas Seimo narys turi būti 
visos Tautos atstovas, o ne tik jo atstovaujamos politinės jėgos interesų nešė-
jas. Taigi įstatymų leidėjai yra atsakingi tautai. Tačiau etatistinėje teisinėje 
valstybėje šios atsakomybės garantija yra tik pačių įstatymų leidėjų paklusimas 
valstybės įstatymams. Taigi įstatymų leidėjai neturi teisės pažeisti įstatymų, 
bet gali juos keisti, panaudodami pačių sau prisiskirtą socialinio teisingumo 
monopolį. Etatistinė teisinė valstybė vis dėlto gali sankcionuoti savo savivalę. 

                                                 
267 Plačiau apie tai žr.: Babachinaitė, G.; Novagrockienė, J.; Rauličkytė, A.; Valickas, G. Lietu-

vos valdžių elito teisinės sąmonės ir savimonės ypatumai. Vilnius: Eugrimas, 1998. 
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Be abejo, demokratinėje valstybėje sukuriami teisiniai ir visuomeniniai me-
chanizmai kaip atsvara minėtam valstybės monopoliui į socialinį teisingumą. 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos kriminologai susitelkė ties 3,5 karto 
per pereinamąjį laikotarpį padidėjusio registruoto nusikalstamumo raiškos ir 
nusikalstamumo mastų mažinimo problemomis. Nors dabar (iki 2008 m. im-
tinai) registruotas nusikalstamumas Lietuvoje stabilizavosi ir netgi mažėjo, 
tačiau liko gana didelis. Paskutiniu metu buvo sprendžiamos nusikalstamumo 
kriminologinio prognozavimo problemos268, smurtinio nusikalstamumo, tur-
tinio pobūdžio nusikalstamumo, latentinio nusikalstamumo raida, seksuali-
nės prievartos ir smurto šeimoje problemos. Ypatingas dėmesys šiuose tyri-
muose teko nusikalstamumo ir kitų socialinių procesų aukų padėties tyrinė-
jimui (viktimologiniai tyrimai). Pradėtos tyrinėti visuomenės saugumo pro-
blemos. Vien tik Mykolo Romerio universiteto Kriminologijos katedros 
mokslininkai dalyvavo (ar dalyvauja) vykdant 15 nacionalinių arba tarptauti-
nių kriminologinių mokslo programų. Dabar įgyvendinamas mokslinių tyri-
mų projektas (vadovas – prof. Vidmantas Egidijus Kurapka) „Nusikalsta-
mumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos“. Šiuo projektu 
kompleksinėmis įvairių mokslo sričių mokslininkų (tarp jų ir kriminologų) 
pastangomis tyrinėjamos žmogaus saugumo Lietuvoje bei visoje Europos Są-
jungos erdvėje problemos. 

Taigi kriminologai, kaip ir kitų mokslų sričių mokslininkai, nuosekliai 
dirba savo valstybės ir jos gyventojų pažangios socialinės raidos labui. 

 

                                                 
268 Žr.: Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m. (autorių kolektyvo monografija). 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008. 
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ŠVENČIANT  LIETUVOS  VARDO  PAMINĖJIMĄ:  
KRIKŠČIONIŠKOS,  PAGONIŠKOS  IR  
ATEISTINĖS  PAMOKOS 
 
 

 
Kazimieras Meilius 
 
 
 
2009 m. šventėme Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. Tai data, 

susijusi su įrašu Kvedlinburgo vienuolyne rašytuose analuose: „Sanctus Bruno, 
qui cognominatur Bonifacius, archiepiscopus et monachus, XI suae conversionis 
anno in confinio Rusciae et Lituae a paganis capite plexus, cum suis XVIII, VII. 
I d. Martii petiit coelos.“269 Tokiu būdu aprašant krikščionių misionieriaus 
Brunono nužudymą pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose atsirado Lietuvos 
vardas.270 Šv. Brunono veikla Europos kristianizacijos kontekste atspindi 
bendros europietiškos tapatybės kūrimą. Vokietijos, Lenkijos ir kitų Vidurio 
Europos šalių akademiniuose sluoksniuose šv. Brunonas minimas kaip tai-
kaus skirtingų tautų ir net skirtingų tikėjimų atstovų sugyvenimo grindėjas.271 

                                                 
269 „Šventasis Brunonas, dar vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis, XI savo atsivertimo 

metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių užmuštas su aštuoniolika saviškių kovo 9 dieną 
nukeliavo į dangų.“  

270 Rašytiniame tekste pagrindinis ir aptariamas yra nužudymo faktas. Apie tiesioginius, pirmi-
nius įrodymus kalbama civilinėje proceso teisėje. Tai įrodymai, turintys tiesioginį ryšį su ap-
tariamu faktu arba, kitaip sakant, išplaukiantys iš įrodomojo fakto. Priešingu atveju jie va-
dinami netiesioginiais arba išvestiniais įrodymais, žr. Driukas, A; Valančius, V. Civilinis 
procesas: teorija ir praktika, t. 2, Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, p. 616–617; 
Laužikas, E; Mikelėnas, V; Nekrošius, V. Civilinio proceso teisė, t. 1, Vilnius: Justitia, 2003, 
p. 458–462; T. p. Kanonų teisėje sakoma, kad „Vieši dokumentai paliudija visa tai, kas tie-
siogiai ir iš esmės juose tvirtinama, nebent prieštaraujančiais ir akivaizdžiais argumentais 
būtų įrodyta priešingai“ (kan. 1541), Codice di diritto canonico, Roma: Unione editori Cat-
tolici italiani, 1984. 

271 Šv. Brunonas yra antrasis Vilniaus arkivyskupijos globėjas, arkivyskupas, vienuolis benedik-
tinas, Šv. Romos imperatoriaus Otono III kapelionas, imperatoriaus Henriko II misionie-
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Todėl Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovai, 2009 metus skelbdami Jubi-
liejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais, ragina minėti Lie-

                                                                                                            
rius vyskupas, (misionieriai galėjo būti tiesiogiai ir nuo popiežiaus) kankinys ir Katalikų 
Bažnyčios šventasis. Gimė apie 974 m. saksų didikų šeimoje Kverfurte. 998 m. Brunonas 
paliko kapeliono tarnystę imperatoriaus dvare, įstojo į Aventino šv. Aleksijaus benediktinų 
vienuolyną Romoje ir pasirinko Bonifaco vienuolinį vardą. 1001 m. jis prisijungė prie šv. 
Romualdo ir atsiskyrėlių netoli Ravenos Italijoje. Gavus iš popiežiaus Silvestro II šventimus 
bei leidimą vienuolių misijinei veiklai, prie jos prisidėjo ir Brunonas. 1004 m. imperatoriaus 
Henriko II dvare gavo vyskupystės šventimus iš Magdeburgo arkivyskupo rankų. Brunono 
misijinės veiklos tikslas buvo Rytų Europa: vengrai, pečenegai, lenkai, baltai. Šv. Brunonas – 
autorius dviejų hagiografinių veikalų – „Šv. Alberto gyvenimas” ir „Penkių brolių kankinių 
gyvenimas“, kurie yra reikšmingi šaltiniai tiriant Vidurio Europos viduramžių istoriją. 1009 
m. vasario 14 d. arba kovo 9 d. Lietuvoje jis mirė kankinio mirtimi kartu su kitais 18 misio-
nierių. Katalikų Bažnyčios liturginiame kalendoriuje šv. Brunonas Kverfurtietis minimas 
liepos 12 d. E. Gudavičiaus studijoje „Brunonas Kverfurtietis ir Lietuva“ pateikiami šaltinių 
originalai, vertimai, faksimilės. Misionieriaus Brunono nužudymas buvo užfiksuotas ne tik 
Kvedlinburgo analuose, bet ir kituose XI–XVI a. šaltiniuose: Magdeburgo ir Veisenburgo 
nekrologiumuose, Titmaro kronikoje, Magdeburgo arkivyskupų darbuose, Analisto Sakso 
kronikoje, Petro Damiano „Šventojo Romualdo gyvenime“, todėl jų tekstai nėra identiški ir 
ne visada sutampa su Kvedlinburgo analais. Skirtingą datavimą galėjo nulemti romėnų ir 
bažnytinis kalendorius, skirtingos informacijos pateikėjų žinios. Taigi minint šv. Brunono 
misijinę veiklą, jo žūtį, mūsų šalyje prisimenami ir čia žengti pirmieji lotyniškosios kristiani-
zacijos žingsniai, švenčiamas Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstant-
metis. Įvairias šv. Brunono misijos aplinkybes yra tyrę nemažai Lenkijos, Vokietijos, taip pat 
ir Lietuvos, mokslininkų, žr. Gudavičius, E. „Brunonas Kverfurtietis ir Lietuva“. 
1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija. Sudarė, šaltinio tyrimus, paaiškinimus ir bib-
liografiją parengė Inga Leonavičiūtė. Vilnius: Aidai, 2006, p. 9–65; Ostrowski, J. Bruno de 
Querfurt. Dictionnaire d’histoire e de géographie ecclésiastiques. vol. X, Paris, 1938, p. 964–
996; Strelczyk, J. Apostołowie Europy. Warszawa, 1997, p. 210–229; Strelczyk, J. Apostoł 
ludów Wschodnich. Miejsca Święte, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, 2003, Nr. 3, 
p. 3–10; Kujawiński, J. Duchowa mapa Italii. Miejsca Święte, Stowarzyszenie Apostolstwa 
Katolickiego, 2003, Nr. 3, p. 11–16; Monumenta Germaniae Historica [interaktyvus]. [žiū-
rėta 2009 03 04]. <http://mdz11.bibbvb.de/dmgh_new/app/web?action= load-
Book&bookId=00000719>; Ulčinaitė, E. Kas parašyta Kvedlinburgo analuose? Literatūra 
ir menas [interaktyvus]. 2009 02 13, Nr. 3224 [žiūrėta 2009 03 04]. < 
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3224&kas=spaudai&st_id =14195>; Šv. Bruno-
no mirties metinėms 2009 m. rengiama daug akademinių renginių: Leipzigo universitete 
(kovo 13–14 d.); Lenkijoje – Olštyne (gegužės 21–22 d.), Pultuske (birželio 15–16 d.) ir 
Balstogėje (lapkričio 20–21 d.); Vengrijoje Pecso universitete (lapkričio mėn); be abejo, ir 
Lietuvoje – Pažaislyje (birželio 19 d.), žr. Baronas, D. Šv. Brunonui Kverfurtiečiui skirta 
konferencija. [interaktyvus] 2009-03-17 [žiūrėta 2009 04 30]. <http://www. bernardi-
nai.lt/index.php?url=articles%2F92749>. 
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tuvos vardo tūkstantmetį pirmųjų misionierių kontekste, kartu apmąstant 
sunkius evangelizacijos žingsnius mūsų tautoje.272 Paradoksalu, kad valstybi-
niu lygmeniu, švenčiant Lietuvos vardo paminėjimą, beveik nutylima šv. Bru-
nono Bonifaco misija. Arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipia Lietuvos val-
džios dėmesį, kad Lietuvos vardo paminėjimas turėtų įvykti „tikruoju kam-
pu“, prisimenant, kaip prieš 1000 metų šv. Brunonas vyko į Lietuvą taikiu 
tikslu, nešė ne tik Evangeliją, bet ir Europos civilizaciją bei kultūrą, nors žino-
jo, kad pagonys ne visada būna svetingi.273 Šį misionierių vedė Jėzaus Kristaus 
siuntimas: „Eikite į pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ 
(Mt 28, 19–20).274 Žinoma, kad Brunonui pavyko pakrikštyti kunigaikštį 
Netimerą ir būrį jo žmonių, tačiau nesisekė tolesnėje misijoje: Netimero bro-
lis nužudė šv. Brunoną ir aštuoniolika jo palydovų. Pagonims buvo sunku pri-
imti krikščionių tikėjimą, panašiai kaip ir krikščionybės aušroje sunku buvo jį 
priimti žydams ir graikams. Šv. Brunono misija laikinai buvo pristabdyta, ir 
šiandien pagrįstai galime skaičiuoti šio nepasisekusio žygio nuostolius – ne tik 
religinius, dvasinius, bet ir valstybinius. Anot G. Beresnevičiaus, šv. Brunonas 
liko epizodu, o Lietuvos pagoniška civilizacija – keturių amžių istorija, atidė-
tu mirties nuosprendžiu.275 Šv. Brunono žūtis, kaip ir šv. Adalberto Prūsijoje, 
liudija sunkų Evangelijos kelią. Mūsų dar laukė dramatiškas Mindaugo krikš-
tas (1253), dviprasmiška Gedimino krikšto istorija, galiausiai Jogailos krikštas 
(1387), nuo kurio ir skaičiuojame krikščionybės Lietuvoje pradžią. Kai civili-
zacija ir kultūra kaimyniniuose kraštuose sparčiai žengė į priekį, mūsų protė-
viai vis dar garbino perkūną, žalčius ar miškų dvasias, skendėjo tamsoje.  

Ši misija – tai gyvas taikaus Evangelijos skelbimo pavyzdys, o paties Bru-
nono kritika prievartai rodo jį buvus idealistu, tvirto charakterio ir aiškių 
principų žmogumi. Šv. Brunono veikla Europos kristianizacijos kontekste 
pabrėžia paties Brunono europietiškąją tapatybę, kuriančio simbolio reikšmę. 
Jo asmenybės grožio galėtų pasimokyti ne vienas mūsų dienų „herojus“.  

                                                 
272 Lietuvos vyskupų adventinis laiškas. 2008 m. lapkričio 30 d. Advento pirmasis sekmadienis. 

Bažnyčios žinios. 2008, Nr. 22/310, p. 10. 
273 Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kristaus šviesos nešėjas. Valstiečių laikraštis [interakty-

vus]. 2009 03 23 [žiūrėta 2009 04 30]. http://www.lkd.lt/enews/id-religija-news-arkivysku 
pas_sigitas_tamkevicius_kristaus_sviesos_nesejas.html. 

274 Šventasis Raštas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. 
275 Beresnevičius, G. Apie Brunoną. Šiaurės Atėnai. 2006 06 17. [interaktyvus] Nr. 801. [žiūrė-

ta 2009 04 30]. http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=801&kas=straipsnis&st_id=4107. 
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Kai viešojoje erdvėje pasigirsta balsai, tarp jų ir demokratiškai išrinktų 
tautos atstovų, siekiančių, jei ne pateisinti šv. Brunono žudikus, tai bent su-
banalizuoti jo kankinystę276, tai tik parodo šių žmonių iškreiptą demokratinės 
visuomenės supratimą, kitaip manančiųjų netolerantišką priėmimą, t. y. ne-
europietišką tapatybę, beje, kuri kartu atsiskleidžia tam tikru amoralumo šlo-
vinimu.  

  
 
Pagonybė, krikščionėjimas ir apostazės paradoksai  
 
Praėjus porai šimtmečių po šv. Brunono kankinystės, 1250–1251 m. 

Mindaugas su savo sūnumis, žmona Morta ir būriu priklausančiųjų priėmė 

                                                 
276 Šis pasamprotavimas irgi daug ką sako. Atseit „Brunonas netinkamai rūpinosi savo viešai-

siais ryšiais, kitaip ar pagonys būtų žudę vyskupą, jei būtų žinoję, kokias gėrybes ir progresą 
šis norėjo padovanoti Lietuvai. Bet, matyt, Brunonas, kaip ir Andrius Kubilius, buvo tikras, 
kad jo tikėjimas toks teisingas, jog pagonys lietuviai jį priims be jokio pasipriešinimo“, žr. 
Šindeikis, A. Brunonas–Kubilius–Obama. Veidas [interaktyvus] 2009, Nr. 4 [žiūrėta 2009 
04 30]. <http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/4979c4eea4d5f>; Kitas pavyzdys, tai Vil-
niaus vicemero V. Martikonio reakcija į E. Zingerio pasiūlymą – vieną iš Vilniaus gatvių 
pavadinti šv. Brunono vardu: „Prirašo mums tų idėjų, o kai prašymą raštu gauni, nori neno-
ri turi nagrinėti, paskui galvoji, kaip čia mandagiau užrašyti...“ Komisija nesusižavėjo nei E. 
Zingerio siūlymu vieną iš sostinės gatvių pavadinti B. Brunono vardu, nei Vašingtono aikš-
tėje pastatyti obeliską, žr. Čyžiūtė, L. E. Zingerio obeliskas nepatiko Vilniaus savivaldybei. 
Vilniaus diena [interaktyvus]. 2009-04-24. [žiūrėta 2009 05 04]. <http://vilniaus.diena.lt/ 
naujienos/miestas/e-zingerio-obeliskas-nepatiko-vilniaus-savivaldybei-papildyta-214160>; 
Norėdamas įgelti Seimo nariui V. Martikonis pasiūlė vieną sostinės gatvių pavadinti Bru-
noną nugalabijusio Zebedeno vardu. Tokį pasiūlymą vicemeras pateikė Vilniaus miesto pa-
vadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijai, kuriai pats vadovauja. „Zabedenas savo 
veiksmais bandė apsaugoti pagonių tautą nuo priverstinio tikėjimo pakeitimo ir nuo pasikė-
sinimo į jų pasaulėžiūrą“, – rašte komisijai teigia V. Martikonis. Esą negalima vadinti gatvės 
vienuolio vardu, kuris prieš tūkstantį metų savavališkai, nepaisęs draudimų, įžengė į pago-
nims lietuviams šventą girią ir už tai buvo užmuštas. Tačiau tokiam akibrokštui pasiprieši-
no istorikas A. Bumblauskas, sakydamas, kad „būtume išjuokti dvigubai, nes niekas Euro-
poje negerbia krikštytojų žudikų, bet gerbia krikštytojus“, žr. Diena Media, inf. Brunonui 
galvą nukirtusio Zabedeno garbei siūloma pavadinti gatvę.  Vilniaus diena [interaktyvus]. 
2009-06-29. [žiūrėta 2009 07 20]. < http://vilniaus.diena.lt/naujienos/miestas/brunonui-
galva-nukirtusio-zabedeno-garbei-siuloma-pavadinti-gatve-225734>. Čyžiūtė, L. Aistros 
dėl Brunono ir Zebedeno: A. Bumblauskas išjuokė V. Martikonį. Vilniaus diena [interakty-
vus]. 2009-07-15. [žiūrėta 2009 07 20] <http://vilniaus.diena.lt/naujienos/miestas/ aist-
ros-del-brunono-ir-zebedeno-a-bumblauskas-isjuoke-v-martikoni-228417 >. 
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krikštą. Be abejo, tuometinėje aplinkoje turėjo būti ir priešiškų Mindaugo 
krikštui. Popiežius Inocentas IV, pavadindamas Mindaugą “filius specialis 
sanctae Romanae Ecclesiae”277, kartu subordinavo Mindaugą ir jo karalystę tie-
siogiai Apaštalų Sostui. Lietuvos vyskupijai buvo gauta egzempcijos teisė 
(šiuolaikiniais terminais kalbant, įkurta atskira Lietuvos bažnytinė provincija, 
kuri, deja, praktiškai atkurta buvo tik 1926 m. Lietuvai ir Apaštalų Sostui pa-
sirašius konkordatą). Tokiu būdu Lietuva galėjo įsijungti į krikščioniškų Eu-
ropos tautų bendruomenę. Deja, krikščionybės įsižiebimas Lietuvoje negreitai 
išaugo į ugnį: Mindaugui nebuvo lemta tapti savo tautoje tokiu apaštalu kaip 
šv. Steponui Vengrijoje. Priimta manyti, kad Mindaugas atkrito ir nuo krikš-
čionybės, tačiau galimos Mindaugo apostazijos klausimu nėra vienareikšmio 
sutarimo. 1268 m. popiežius Klemensas IV savo bulėje Mindaugą pažymi 
kaip šviesaus atminimo asmenį, kuris buvo nužudytas piktos valios sūnų, 
priešingu atveju atkritęs nuo krikščionybės neofitas karalius nebūtų nusipel-
nęs tokio popiežiaus apibūdinimo. Kita vertus, gerokai vėliau, 1324 m., po-
piežius Jonas XXII pažymi, kad žiaurios ir nedraugiškos skriaudos iš vokiečių 
ordino pusės Mindaugą su visa karalyste, atsivertusį į Kristaus tikėjimą, at-
stūmė nuo tikėjimo ir sugrąžino į pirmutinę klaidą. Z. Ivinskio minimi kai 
kurie to meto tyrinėtojai mano, kad Mindaugas pasikrikštijo apgaulingai, nes 
slapta aukodavo savo dievams arba net yra liepęs krikščionis iš Lietuvos išva-
ryti, o dalį jų nužudyti. Būtų galima sutikti su tuo, kad Mindaugas katalikybę 
priėmė vadovaudamasis politiniais sumetimais – karališkasis vainikas teikė 
neabejotinos politinės naudos. Kad ir kaip būtų, Lietuvai išsaugoti karališkos 
karūnos nepavyko, nesiliovė puldinėjimai, Lietuva nebuvo tarp lygių ir poli-
tiškai nebuvo stipri partnerė. Pagoniškasis tikėjimas lėmė žmonių galvoseną ir 
gyvenimo formas. Dėl pagoniškosios reakcijos poveikio neišsilaikė ir pirmoji 
Lietuvos vyskupija. Būdami užsitvėrę pagonybėje lietuviai, nors ir palaikė 
prekybinius santykius, tačiau negalėjo naudotis Vakarų Europos kultūros vai-
siais278, nes pagoniška Lietuva neturėjo savo rašto, mokyklų, universitetų, ku-
rie jau buvo krikščioniškuose kraštuose, o etniniai junginiai be rašto ilgai ne-
galėjo virsti tauta. Be abejo, su krikščionybės atėjimu kilo pavojus prarasti et-
nines tradicijas, prisiimant naujus papročius.279 

                                                 
277 Ivinskis, Z. Lietuvos istorija. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 190–193. 
278 Ivinskis, Z. op. cit., p. 140–148. 
279 Jučas, M. Krikščionybės kelias į Lietuvą. Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 8, 101; Rabikauskas, 

P. Krikščioniškoji Lietuva (sud. L. Jovaiša). Vilnius: Aidai, 2002, p. 48. 
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Iš tikrųjų Romos krikščionybės įvedimas Lietuvoje neapsiriboja vien tik 
Mindaugo krikštu, bet yra padalijamas į aukštaičių (1387) ir žemaičių (1413 
ar 1417). Kai po Krėvos sutarties Jogaila pradėjo krikštijimo procedūrą Lie-
tuvoje, Jogailos įsakymu alkvietėse buvo naikinami aukų židiniai, kertami 
medžiai, uždrausta namuose garbinti žalčius. Iš esmės keičiant pagoniškąją 
pasaulėžiūrą, buvo keičiamas žmogaus santykis su daiktais ir žmonėmis. At-
vykusieji iš svetur nesuprato pagoniškosios kultūros lietuvių, todėl idoliatrijos 
ir pagonybės vardu apšaukdavo jiems nepažįstamus ir svetimus papročius. Jo-
gaila pasauliui stengėsi įrodyti esąs tikras krikščionis. Todėl jo iniciatyva įku-
riama Vilniaus vyskupija, kuri, deja, šį kartą jau buvo pavaldi Gniezno arki-
vyskupui. Vis dėlto nors ir pavėluotas lotyniškasis krikštas tam tikra prasme 
apsaugojo etnografinį lietuvių elementą, užkirsdamas kelią asimiliuojančiai 
stačiatikybei, kartu tapo stipria grandimi, jungiančia Lietuvą su viduramžių 
Europos bendruomene. Krikštas simbolizavo viešą atsisakymą pagonybės ir 
Lietuvos prisijungimą prie Romos tikėjimo bei aiškų posūkį į Vakarų krikš-
čionybę bei kultūrą.280 

Be to, krikščionių tikėjimas plito aukštuomenės rūmuose, miestuose, o 
valstiečiai laikėsi senųjų savo tikėjimo papročių net iki XVII a. pradžios, todėl 
nenuostabu, kad jų tikėjime ir gyvenime išliko daug pagoniškų elementų. Vy-
raujanti politeistinė baltų religija savo dievybių gausa neatsiliko nuo graikų ar 
romėnų. M. Gimbutienė rašo, kaip pirmieji baltų žemių misionieriai nustebę 
ir pasipiktinę aprašinėjo Prūsijos, Lietuvos ir Latvijos – paskutinių pagonių 
tvirtovių Europoje – tikėjimus ir papročius. Ypač stebėjosi deginimo apeigo-
mis, amžinąja ugnimi, persikūnijimo tikėjimu, šventų miškų, giraičių, medžių, 
vandenų, gyvačių, žalčių ir rupūžių gerbimu, daugelio dievų ir deivių bei dva-
sių buvimu.281 

Suprantama, dėl krikščionybės poveikio turėjo kisti pagoniškieji motyvai 
ir keisti žmogaus sąmonės turinį. Tačiau, nors Bažnyčia viešajame gyvenime 
užėmė sau skirtą vietą, liaudis savo namuose išlaikė nemaža senųjų tikėjimų, 
todėl suprantama, kodėl griežtai nusistovėsianti hierarchija turėjo būti sveti-
ma lietuvių religijos prigimčiai. Turime pripažinti, kad lietuviai vis dėlto il-
giausiai Europoje įdvasino gamtos jėgas ir jos reiškinius, o per gausias pago-
niškąsias pavasario ir rudens šventes, vykstant ceremoningiems šokiams ir 
žaidimams, dar ilgai buvo atliekami aukojimai. Kai pagoniškuose papročiuose 

                                                 
280 Ivinskis, Z. op. cit., p. 280–300. 
281 Gimbutienė, M. Baltai priešistoriniais laikais, Vilnius: Mokslas, 1985, p. 148–174. 
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daug reikšmės turėjo aukos, iš pačių žmonių atsirasdavo aukotojų, žynių, bur-
tininkų, raganių, užkalbėtojų, kurie skelbėsi turį pranašavimo ar kitos kurios 
galios. Pajautimas, kad žmogus yra žemės pagimdyta visatos dalelė, sudarė są-
lygas nedaryti griežtos ribos tarp žmogaus, gyvūnijos, augalijos ir judančių 
dangaus kūnų. Tikėdami esant pomirtinį gyvenimą, net perėjimą gyventi į ki-
tus gyvūnus, su mirusiaisiais laidodavo ir tariamai aname pasaulyje reikalingus 
daiktus. Visur buvo jaučiamas bendras bruožas – pastangos palaikyti, skatinti 
ir kovoti už gyvybės jėgą, kurios keitimasis (gimimas, mirimas, atgimimas) 
žmoguje, gyvulyje, augale to meto pagoniškam lietuviui atrodė yra priklauso-
mas nuo dangaus kūnų ar tam tikrų gyvūnų, augalų, ugnies, alkviečių, savo 
tam tikromis apeigomis buvo siekiama atbaidyti blogąsias jėgas.282  

                                                 
282 Ivinskis, Z. op. cit., p. 140–148; Anot M. Gimbutinės, deginimo paprotys, rytų baltų žemėse 

įsigalėjęs nuo V–VI a., o kuršių tik nuo X a., laikėsi ir įvedus krikščionybę, ir išliko neišnai-
kinti iki XV a. Pagonišku deginimo papročiu buvo iškilmingai sudegintas Algirdas, Kęstu-
tis, kiekviena lietuvių šeima turėjusi šventuosiuose miškuose savo aukurą ir ten degindavo 
mirusius šeimos narius bei artimuosius su žirgais ir brangenybėmis. Taip su kunigaikščiu 
Algirdu 1377 m. buvo kartu sudeginta net 18 žirgų, su kunigaikščiu Kęstučiu 1382 m. kar-
tu sudeginti medžiokliniai šunys, sakalai, drabužiai, ginklai. Iki XVII a. šaltiniai mini ir apie 
egzistavusį žalčių kultą. Metraštininkų aprašymuose minimas 1336 m. Pilėnų įvykis, kai lie-
tuviai, supratę, jog neatlaikys kryžiuočių apgulimo, sudegino lauže turtus, brangenybes, vy-
rai išžudė savo žmonas, vaikus, o paskui paprašė kunigaikštį Margirį, kad ir juos nužudytų. 
Viena moteris nužudė apie 100 vyrų, o paskui pati nusižudė. Metraštininko nestebina toks 
poelgis, nes jie padarė vadovaudamiesi savo tikėjimu. Kitas atvejis atspindi panašų poelgį, 
kai po nepasisekusio lietuvių puolimo Estijoje (1205 m.) savo tikėjimo labui 40 žuvusių ka-
rių našlių pasikorė, nes jos tikėjo greitai vėl būsiančios su savo vyrais. Buvo manoma, kad 
baltų tikėjimuose vėlė, kaip bekūnė, bekraujė substancija, nenutraukia mirusiojo ir gyvųjų 
fizinio ryšio, lanko gyvuosius, todėl šie palieka jai maisto, duoda valgyti. Siela yra kitokia 
substancija, ji kaip amžinoji gyvybės jėga persikūnija į medžius, augalus, gyvulius, paukščius, 
žr. Gimbutienė, M. op. cit., p. 174–178; Ko gero, neatsitiktinai ir LR žmonių palaikų laido-
jimo įstatyme atsirado kremavimas, kai kremuoti palaikai gali būti laidojami (saugomi) ka-
pavietėje kapinėse arba į nišoje kolumbariume, o pelenai išbarstomi kapinių kremuotų pa-
laikų barstymo lauke arba kitaip Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų kapinių 
tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, tačiau tai turi būti atlikta nepažeidžiant kitų asmenų 
teisių ir teisėtų interesų bei viešosios tvarkos; numatoma, kad kremuoti žmogaus palaikai 
urnoje gali būti laikinai saugomi namuose ar kitose saugoti tinkamose vietose (Lietuvos 
Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas. Valtybės žinios. 2007, Nr. 140-5763, 15 
str.). Šiaip Bažnyčia primygtinai pataria išlaikyti pamaldų paprotį laidoti mirusiųjų kūnus, 
bet ir kremavimui Katalikų bažnyčia dirbtinai neprieštarauja, nebent jis būtų pasirinktas 
dėl katalikiškajai doktrinai bei krikščioniškam tikėjimui priešingų motyvų. Tokiu atveju 
laidotuvės su bažnytinėmis apeigomis neleidžiamos (kan. 1176; 1184). Kai remdamiesi pa-
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Neigdamas ar švelnindamas Europoje pasklidusią nuomonę apie lietuvių 
stabmeldystę, jau kunigaikštis Gediminas savo laiške tikino popiežių, kad lie-
tuviai garbina vieną Dievą, tik pagal savo apeigas. Ar senovės baltų tikėjimas 
buvo monoteistinis283, nėra lengva pasakyti, nes, kaip pažymi Z. Ivinskis, 
skurdžių atsitiktinių kronininkų pastabų randama tik nuo XIII a., o vėlesni 
autoriai, ypač XIX a., vaizduoja pakitusią pagonybę, interpretuotą neretai pa-
gal romantizuotus vaizdinius. G. Beresnevičius teigia, kad pirmykštė lietuvių 
religija iš esmės buvo politeistinė su animizmo, panteizmo elementais, vei-
kiausiai net su kai kuriomis šamanistinėmis praktikomis, kurios turbūt suny-
ko tik XVIII a. Pasak jo, senovės lietuvių tikėjimas reiškėsi ne tik gamtos su-
dvasinimu ir įsitikinimu, jog žmogus yra gamtos kūrinys, jo vėlė gyvena po-
mirtinį gyvenimą, bet ir kad gamtą valdo dangaus Dievas, kuriam paklūsta 
dievybės Perkūnas, Žemyna ir kiti mažiau reikšmingi tarpininkai.284  

Turint omenyje minėtus Gedimino patikinimus Europai rodos sudėtin-
gai sprendžiamas lietuvių savimonėje didelę vietą užimančių pagoniškos Lie-
tuvos vaizdinių klausimas. Kuo pagonybė yra tokia brangi, kad su ja nenorima 
skirtis? Nenuneigiama, kad pagonys valdovai sukūrė galingą valstybę ir atkak-
liai gynė savo nepriklausomybę. Tai parodo, kad Lietuvos valstybės kūrimasis 
su karaliaus Mindaugo krikščionybės priėmimu ir nužudymu (juo labiau kad 
buvo nužudytas savųjų) buvo tarpusavyje susiję dalykai. Akivaizdu, kad didieji 
                                                                                                            

goniškąja (indoeuropietiškąja) kultūra, manome jog siela persikūnija, tai, šiuolaikiškai ta-
riant, sakytume reinkarnuojasi, kartu išreiškiame nepriklausomumą nuo Dievo, paneigiame 
Kristaus prisikėlimą, nes Jėzus prisikėlęs iš numirusių buvo pastebimas tuo pačiu kūnu ir 
nepersikūnijo į jokį kitą kūną. Reinkarnavimosi teorijos skleidimas ir tikėjimas yra viena iš 
žmogaus nepriklausomumą nuo Dievo proteguojančių formų. Išpažįstant tokią pomirtinio 
gyvenimo formą, atrodo, kad viską, ką žmogus šiame gyvenime pasiekia ar nepasiekia, yra 
vien tik jo paties rankose. Jo gyvenimas tampa tarsi tam tikra savitarna, būtent ką noriu, tą 
pasirenku, čia žemėje, dabar, be jokio Dievo valios įsikišimo ir antgamtinio gyvenimo tikslo. 

283 Klausimą, ar senovės baltų tikėjimas turėjo monoteizmo bruožų, pakursto prof. A. Bam-
mesbergerio teiginys M. Gimbutienės veikalo The Civilization of the Goddes: The World of 
Old Europe (1991) recenzijoje, kuriuo remiantis, ankstyvųjų laikų religiją Europoje (7000–
2000 m. pr. Kr.) galima apibūdinti kaip monoteistinę, kuri vėliau, užėjus indoeuropiečiams, 
tapo politeistinė, žr. Lituanus, vol. 38, Nr. 3 (1992); Ivinskis, Z. Rinktiniai raštai, t. 2., 
Roma: LKMA, 1986, p. 327. 

284 Beresnevičius, G. Ekstremalios būklės baltų tradicijoje (I). Šiaurės Atėnai. 2005-02-12, [in-
teraktyvuotas] Nr. 736. [žiūrėta 2009 04 30] <http://www.culture.lt/ sate-
nai/?leid_id=736&kas=straipsnis&st_id=3773>; Beresnevičius, G. Dievo idėja baltų kul-
tūriniame gyvenime. Metraštis, t. 11, Vilnius: LKMA, 1997, p. 32; Pašuta, V.; Stal, J. Gedi-
mino laiškai. Vilnius: Mintis 1966, p. 129.  
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Lietuvos kunigaikščiai ilgai išliko pagonimis ne tiek dėl prisirišimo prie pro-
tėvių tikėjimo, ne dėl nacionalinių interesų gynimo, bet dėl to, kad jie blaškėsi 
tarp Rytų ir Vakarų, o Gediminas (nes palikuonys ir jų palydovai, išvykę val-
dyti Rusios žemių, tobulai prisitaikydavo prie rusiškos ir stačiatikiškos aplin-
kos ir ten ištirpdavo) ir Algirdas, tapę katalikais, būtų praradę galimybę tapti 
Rusijos vadovais. Jogailos posūkis į Vakarus leido jam tapti Lenkijos karaliu-
mi, o lietuviai pagaliau buvo priversti suprasti, kad reikia vaduotis iš negaty-
vios ir uždaros pagoniškos patirties. Todėl istorikas D. Baronas mano, kad 
dėmesys pagoniškai Lietuvai yra per daug lėkštas ir neproporcingai didelis, kai 
ieškoma ten to, ko iš tikrųjų nebuvo. Jo manymu, pagonių dievų nebylumas, 
prasiveržiantis Lietuvos aukso amžiaus fantazijomis, priešingai, tik bukina 
nuodugnesnį Lietuvos pažinimą.285 Priešingai, politiniai ir kariniai laimėjimai 
Rytuose lietuvių tautai neatnešė pažangos, kuri viduramžiais sklido tik su 
krikščionybe: dvasinės ir materialinės kultūros, švietimo. Pavėluotas Lietuvos 
krikštas buvo bene svarbiausia priežastis ir to, kad Lietuvos valstybėje lietuvių 
kalbą ilgainiui užgožė kitos, anksčiau pakrikštytų tautų kalbos. Ji išliko tik 
kaip prastuomenės bendravimo ir šeimos kalba.286 

Lietuvos pagonybė nepaliko apie save jokių tiesioginių liudijimų: nėra 
nei šventyklų, nei rašytinių, nei nerašytinių paminklų, nebent tik rekonstruo-
ti pasakojimai. Savo tvarumu ji nelabai nusileido Šiaurės Europos tautų pago-
niškiems kultams, neįžiebė kūrybinės liepsnos, sukuriančios subtilesnius da-
lykus. Europos tautos kultūriškai ir socialiai brendo tik priartėjusios prie 
krikščioniškų vertybių šaltinio. Tai liudija ir kaimynų patirtis: lenkai tikrais 
lenkais tapo tuomet, kai tapo katalikais, o rusai – kai priėmė stačiatikybę. 
Šiuo požiūriu dera prisimininti iš netolimos praeities deformuotą posakį: jei 
lenkas, tai yra katalikas, jei lietuvis – pagonis. 

Kai kultūrininkai ir politikai skatina pasididžiavimą pagonybe, senamel-
dyste, kaip ir faktu, kad lietuviai – paskutiniai Europos pagonys, tai galima su-
tikti su nuomone, kad toks pasididžiavimas tėra tuščios puikybės vaisius. 
Bandant pateisinti prarastas istorines galimybes, susijusias su vėlyvu Lietuvos 
krikštu, tuo yra ugdomas tautinio nepilnavertiškumo kompleksas, kuris ska-

                                                 
285 Baronas, D. Pagoniškos Lietuvos bergždumas šiandienos Lietuvai. Naujasis židinys-Aidai, 

2004, Nr. 9–10, p. 461–464. 
286 Zinkevičius, Z. Lietuvos vardas ir jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis. 

Šiaurės Atėnai, 2009-01-16, [interkatyvus] Nr. 924. [žiūrėta 2009 04 30]. <http://www. 
culture. lt/satenai/?leid_id=924&kas=straipsnis&st_id=16503>. 
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tina gėrėtis primityvumu kaip dėmesį atkreipiančiu reiškiniu.287 Nes Lietuvos 
pagonybė krikščioniškos Europos kontekste buvo visiškas anachronizmas, 
dvasinio ir materialinio atsilikimo simbolis. IX–XI a. rašytiniuose šaltiniuose 
vyrauja anaiptol ne patraukliausias Rytų Pabaltijo vaizdinys: kraštas, apgy-
vendintas genčių, žudančių taikius svetimšalius; o ir Brunono kankinystė suk-
rėtė to meto Europos aukštuomenę ir šviesuomenę, nes jau senokai buvo nu-
tikę tokių atvejų, kai beginklis misionierius būtų žiauriai dėl savo misionieriš-
kos veiklos nužudytas. Čia nebent prisimintume negailestingą šv. Adalberto 
Vaitiekaus kankinystės (997 m.) nužudymo aprašymą.288 Tai aiškiai parodo, 
kaip žmogaus sąmonės rusticitas būvis, persunktas prietarų ir mitų, nelengvai 
užleidžia pozicijas protu bei empirinėmis patirtimis padiktuotoms tikėjimo 
tiesoms. Ši patirtis istoriškai nėra unikali: nors Rytų Romos imperijos krikš-
čioniškieji istoriografai jau nuo IV a. skelbė krikščionybės triumfą ir pagony-
bės pabaigą, tačiau vėlyvosios antikos vyskupams didžiausią susirūpinimą kėlė 
tai, kad pagonybė savaime su nuodėmės pažeista žmogaus prigimtimi neiš-
nyksta. Šv. Augustinas vėlesnėms kartoms paliko kovos su pagonybe pavyzdį, 
nes pagonybė yra besitęsianti nuolatinė pagunda atkristi nuo tikrojo tikėjimo 
(De Civ. Dei, III, 12).  

                                                 
287 Lotynų kalbos žodžio paganus reikšmė yra kaimietis, stabmeldiškas, tačiau romėnų laikų lek-

sikone turėjo ir pašiepiamą reikšmę, įvardijant juo tuos civilius gyventojus, nepratusius prie 
drausmės ir tvarkos. Šį semantinį turinį krikščionys pritaikė savo reikmėms, taip atsiribo-
dami nuo demonų valdomų ir palaidai gyvenančių „pagonių“, nes krikščionys, tarnaudami 
Dievui, skelbė savo pranašumą, kurio būtina sąlyga buvo – gyventi Evangelija. Romos impe-
rijoje laimėjus Kristaus tikėjimui, iš pagonybės ten teliko rusticitas, t. y. žmogaus sąmonės 
būvis, persunktas prietarų ir mitų, žr. Baronas, D. Pagoniškos Lietuvos bergždumas šian-
dienos Lietuvai. Naujasis židinys- Aidai, 2004, Nr. 9–10, p. 461–464; lot. ž. Paganus, žr. 
Jokantas, K. Lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Aidai, p. 703. 

288 Šv. Adalbertui ir keliems jo palydovams pasiekus Prūsiją, į jų skelbiamą Evangeliją vietiniai 
pagonys, tarp kurių buvo dėvinčių šunų kaukes, atsiliepė šunišku urzgimu ir lazdų beldimu į 
žemę. Kinokefalus (šungalvius) mini ir misionierius šv. Ansgaras (865 m.) su mokiniu Ri-
bertu. Šis netgi kėlė klausimą, ar jie žmogiškos būtybės ir ar juos galima krikštyti. Vis dėlto 
buvo prieita prie išvados, kad kinokefalai, gyvenantys kaimeliuose, turintys ūkį, dėvintys 
drabužius, yra racionalios būtybės, todėl juos krikštyti galima. Kitas plačiai pasklidęs epizo-
das iš šv. Adalberto kankinystės, kur aprašoma, kaip ietimi buvo perverta misionieriaus šir-
dis, kirviu nukirsta galva, o ją pamovus ant ieties, piktadarybė buvo palydėta daina. Nepra-
leista progos ir pasipelnyti – iš lenkų karaliaus Boleslovo už kankinio palaikus reikalavo 
sumokėti tiek aukso, kiek svėrė kankinio kūnas, žr. Baronas, D. Demonų grimasos lietuvių 
pagonybėje. Naujasis židinys-Aidai, 2005, Nr. 5(173), p. 167–170. 
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Tą patį galima pritaikyti ir Lietuvos patirčiai. Tyrinėtojai pastebi, kad 
kraštai, priėmę krikštą antrajame tūkstantmetyje, tikėjimo pažangos siekė ne 
tik su pačios doktrinos vystymusi, bet ir susidurdami su stipriomis vietinių 
papročių įtakomis. Tai būdinga ir Lietuvai, kuriai pagonybė krikščioniškos 
Europos kontekste buvo visiškas anachronizmas, tautos atsilikimas bei dvasi-
nis jos tamsumas. Su nauju tikėjimu krikščioniško kulto pradai ne tik veikė 
pagoniškąsias tradicijas, keitė pagoniškus papročius, kurie pamažu buvo pri-
mirštami, bet ir jungėsi su krikščioniškaisiais papročiais.  

Akivaizdžiu pavyzdžiu gali būti rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą mi-
nimas Varmijos vyskupo Henriko II raštas (1372 m.), draudžiąs kryžiuočių 
užimtuose kraštuose švęsti Jonines senoviškai. Tačiau, anot P. Dundulienės, 
net vėlesni šaltiniai parodo, kad senovės lietuvių papročiai išsilaikė iki XIX a. 
M. Valančiaus raštuose surandame nuogąstavimų, kad žmonės ilgiausios die-
nos šventes, prisidengę katalikybės Joninių vardu, švenčia pagoniškai. M. Va-
lančius pastebi, kad Joninių naktis iš tikrųjų buvo stabmeldiškos lietuvių dei-
vės Rasos atminimas. Šalia rasos garbinimo, žolynų rinkimo, vainikų pynimo, 
žvakučių deginimo ir plukdymo vandeniu, buvo tikima paparčio sužydėjimu, 
apeiginio laužo galiomis. Senovėje tą laužą kurdavo žyniai ar vaidilos su ypa-
tingomis apeigomis. Įsigalint krikščionybei ir jai kovojant su pagoniškos reli-
gijos papročiais, vietoj gyvulių buvo pradėta deginti padirbti jų atvaizdai.289 
Turime turėti omenyje, kad krikščionybė Lietuvoje buvo įvesta ne dėl pasi-
šventusių misionierių dvasinio vadovavimo, bet daugiau remiantis valdovų 
politiniais sumetimais, be to, nebuvo ir tam darbui pasiruošusių lietuvių dva-
sininkų. Žmonės, priėmę krikštą, menkai tebuvo susipažinę su katalikų tikė-
jimo tiesomis, dėl to reikėjo kelių kartų, kad krikščioniški pagrindai prigytų, 
suaugtų su lietuvio, turinčio išskirtinai gamtinę pasaulėžiūrą. Tai laikotarpis, 
kai nedėkingai šį krikščioninimo procesą veikė jau ir protestantiškoji tikėjimo 
reformacija. Tai paliudija vysk. M. Valančius, pastebėdamas, kaip žemaičiai 
atsisako pagoniško tikėjimo, bet kartu yra ir sutrikę. Jie nežino, kuo tikėti, nes 
atkeliavę naujo tikėjimo skelbėjai patys nežino, kuo ir kaip reikia tikėti – vieni 

                                                 
289 Dundulienė, P. Lietuvių etnografija. Vilnius: Mokslas, 1985, p. 317–326; Grzywaczewski, J. 

The Specific Character of Christianity in Poland. Theological Perspectives. Bulletin ET, vol. 
18, ed. L. Boeve, J. Famerée, H. Geybels. Műnster, 2007, p. 13; Vitkus, A. Krikščioniškieji 
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29; Kavanagh, A. On Liturgical Theology. Collegevile, Minnesota: The Liturgical Press, 
1992, p. 47; Kosman, M. Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów, Wrocław-Warszawa: Polska 
Akademija Nauk, 1976, p. 214;  
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moko viena, kiti – kita. Pasiklausę katalikų ir liuteronų skirtingų mokymų, jie 
grįžta į seną tėvų, savo stabmeldišką, arba pagonišką tikėjimą.290  

Pagonybė rusticitas pavidalu niekur nėra dingusi ir mūsų laikais: ji darosi 
akivaizdi tiek išvešėjusia astrologijos, burtininkų, tiek ezoterikos įtaka, tiek 
naujosios stabmeldystės kūrimu ar švenčių šventimu.291 Žavėjimasis pagony-
be, neapykanta arba tiesiog abejingumas krikščionybei yra atspindys iškreip-
tos istorinės sąmonės. Šis dėmesys puikiai siejasi su kvietimu ir pastangomis 
grįžti į gamtines religijas, kurios esą atitinka pirminę lietuvio dvasinę būseną, 
o krikščionybė pristatoma kaip svetimųjų atnešta religija. Pasitelkiant į pagal-
bą įvairiais pjūviais interpretuojamus bičiulystės, talkos ar kaimynystės papro-
čius, nors laikyti juos itin senos pagoniškos praeities reliktu būtų galima tik su 
labai didelėmis išlygomis ir pritempimais, šie taurūs papročiai vis dėlto buvo 
puoselėjami būtent Katalikų Bažnyčios įtvirtintame moraliniame artimo mei-
lės įstatyme. Dievo ir artimo meilės įsakymais yra paremtas visas Įstatymas ir 
Pranašai (Mt 22, 34-40). 

Dėl anksčiau minėto semantinio prieskonio naujieji pagonys vengia žo-
džio pagonis ir keičia jį senoji lietuvių tikyba, senoji baltų tikyba ar kuria nau-
jadarus – dievturybė, visuomybė, prigimtinė religija. Todėl neopagonybė gali 
turėti įvairių sąsajų su Žaliųjų ar New Age judėjimais, su folkloro tyrinėjimu, 
jo propagavimu ir pan. Iš lietuviškų neopagoniškų tikybų žinomiausi romu-
viečiai, susivieniję į Senovės baltų religinę bendriją. Jie iškelia gamtos šventu-
mą, gamtos ir žmogaus darną, sielų persikūnijimą, tradicinį baltų gyvenimo 
būdą ir pan. Akademikas Z. Zinkevičius mano, kad dabartinių naujųjų pago-
nių siekiai grąžinti Lietuvą į pagonybę, t. y. lietuvius vėl padaryti gamtmel-
džiais, atrodo naivūs. Taip būtų einama prieš pasaulio istorijos vyksmą. Be to, 
per mažai žinant apie senąjį savo protėvių tikėjimą: istorinių šaltinių duome-
nys negausūs ir iškreipti, o remiantis tautosaka ir mitologija galima atkurti tik 

                                                 
290 Valančius, M. Raštai, t. 1, Vilnius: Vaga 1972, p. 51. 
291 Jei atkreipsime dėmesį į paminklą Gedimino kalno papėdėje, pastatytą karaliui Mindaugui, 

pamatysime pagal datas sugretintas ir surašytas pagoniškas ir krikščioniškas šventes. Galima 
manyti, kad krikščioniškoji Europa prisiderino prie lietuviškų pagonių švenčių šventimo, 
tuo tarpu visoje Katalikų Bažnyčioje religinės šventės yra švenčiamos tą pačią dieną ir visur. 
Gal priešingai, sekant Gediminu, pagonybė prisiderino prie krikščioniškųjų švenčių šven-
timo tik su savosiomis pagoniškomis apeigomis. Taip pat nelabai logiška ir tai, kad šv. Jono 
diena įvardijama birželio 23 d., nors, pagal bažnytinį kalendorių ji švenčiama birželio 24 d.; 
23 d. užrašas daugiau reikštų naktinį Rasos šventės paminėjimą nei šv. Jono dienos šventi-
mą. 
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etnografiją, bet ne religiją.292 Kita vertus, visuomenės nuomonės tyrimų rezul-
tatai rodo dabartinės visuomenės ganėtinai amorfišką požiūrį į pagoniškus ti-
kėjimus: nors apie 85 proc. respondentų pasisakė išpažįstą Lietuvoje prakti-
kuojamus tradicinius krikščionių tikėjimus (Romos katalikų, stačiatikių, sen-
tikių, evangelikų-liuteronų ir evangelikų-reformatų), tačiau į vadinamąjį se-
novės baltų tikėjimą palankiai žiūri 13 proc., indiferentiškai – 18,3 proc., ne-
palankiai – 59,8 proc.293  

Ten, kur šis supratimas politeizmo ar migloto gamtos garbinimo buvo 
užtamsintas, ten galima įrodyti, kad tai atsitiko palyginti nesenais laikais, bet 
iš tikrųjų tai vyko per smukimo procesą (A. Hardon). Grįžti į gamtmeldystę 
reikštų pradėti garbinti Dievą kaip kažkokią kosminę ar istorinę jėgą, atkriti-
mą į barbarybę, nepaisant pasiekto aukšto techninės civilizacijos lygio. Nes 
gamtinėse religijose Dievui tylint, žmogus ima kalbėti Dievo vardu ir tokiu 
būdu nesunkiai pradeda sauvaliauti. Kokie asmens motyvai bebūtų, objekty-
viai kalbant grįžimą į stabmeldystę reikėtų laikyti religine atžanga, nes garbi-
nama gamta ar jos reiškiniai, kuriuose Dievo jau nebėra.294  

Žavėjimasis pagonybe yra glaudžiai susijęs su neapykanta arba tiesiog 
abejingumu krikščionybei, ir tai yra atspindys iškreiptos pagoniškos sąmonės, 
kuriai būdingi gausūs prietarai ir stereotipai. Protėvių tradicijų priešpriešini-
mas krikščionybei ir jų susiejimas su pagonybe gali būti patrauklus tiems de-
zertyravusiems Bažnyčios nariams, kurie nuėjo lengviausiu savo iliuzijų ir už-
gaidų tenkinimo keliu. Tikėjimo praradimas, kaip ir priešiškumas krikščiony-
bei, negali pagrįsti tariamo protėvių tradicijų ir pagonybės vienumo ir pat-
rauklumo.295 
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Šiaurės Atėnai. 2009-01-16 [interkatyvus] Nr. 924. [žiūrėta 2009 04 30]. <http://www. 
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293 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės tyrimų kompanija „Baltijos 
tyrimai“ 2007 lapkričio 8–17 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos užsakymu 
atliko Lietuvos gyventojų apklausą apie religiją. Apklausa buvo atliekama kaip Lietuvos Na-
cionalinio Barometro dalis. Detalesnius duomenis, žr. [žiūrėta 2009 03 02]. <http://www. 
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294 Paškus, A. Dievai, dvasios ir žmonės Naujajame amžiuje, Kaunas: Caritas, 1993, p. 138–
143. 

295 Baronas, D. Demonų grimasos lietuvių pagonybėje, Naujasis Židinys- Aidai [interaktyvus]. 
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Dabartinės Lietuvos stūmimas į pagonybę įgyja įvairių formų. Prie įpras-
tų formų galime priskirti grožinę literatūrą, įvairius profesionalius ir mėgėjiš-
kus mitologijos ar etnologijos tyrinėjimus, asmeninių išgyvenimų ir potyrių 
žanro aprašymus. Kaip atskirą eklektišką reiškinį galima įvardyti ir Lietuvos 
etnokosmologijos muziejaus (pirmojo ir vienintelio pasaulyje) įsteigimą ir 
gausų jo palaikymą iš Europos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto.296  

Šiandienos Lietuvoje esama iniciatyvų, išnaudojančių demokratinės si-
stemos teikiamas galimybes: pradedant Seimo narių G. Jakavonio ir A. Ind-
riūno įregistruotu Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnio 
papildymo projektu IXP-1082 (2001 m.), siekiančiu įtraukti į tradicinių Lie-
tuvos religinių bendruomenių sąrašą „senovės baltus“297, arba atskirais akty-
viai politikuojančiais asmenimis, raginančiais Lietuvos Vyskupų Konferenci-
ją, net Romos popiežių oficialiai ir viešai pasmerkti Katalikų Bažnyčios šven-
tuosius Adalbertą Vaitiekų ir Brunoną už jų šventvagystes prieš baltų tikėji-
mą, nepagarbą baltų religijai bei jos simbolių išniekinimą. Šie pagoniškieji ak-
tyvistai įtikinėja, kad Vaitiekui ir Brunonui pagal to meto baltų įstatymus vi-
siškai pelnytai buvo įvykdytos mirties bausmės. O Katalikų Bažnyčia, švęsda-
ma šių šventųjų dienas, ir dabar išreiškia nepagarbą baltų religijai. Neopago-
nims Jėzus Kristus – dievas nusikaltėlis, kuris žinomas, kaip prieš maždaug du 
tūkstantmečius metų Palestinoje gyvenęs žydas, nubaustas mirties bausme už 
smurtavimą Jeruzalės šventykloje ir kitus nusikaltimus. Krikščionys jį laiko ne 
tik visagaliu, bet ir vieninteliu „tikru“ dievu. Jei žmogus įpratęs pasiduoti, nu-
sileisti ar tiesiog bijo, jei sąžinę slegia nusikaltimai – geriausia kreiptis į Jėzų 
Kristų. Tiek pats Jėzus Kristus, tiek jo adeptai atvirai tyčiojasi iš kitų dievų ir 
jų pasekėjų, neretai juos žemina bei vienaip ar kitaip persekioja. Jo žyniai už 
atitinkamą atlyginimą atleis, paguos, nuramins net paties niekingiausio nusi-
kaltėlio sąžinę, profesionaliai įtikins, kad jei ne žemė, tai dangus priklauso sil-
pniesiems ir vargšams. Pasak neopagonių, krikščionių dievas Jėzus Kristus 
šiuo metu yra populiariausias iš Lietuvos dievų, nors Evangelijos vienareikš-
miškai liudija, kad dievaitis Jėzus iš Nazareto, iš pradžių buvęs taikus filantro-
pas, pasirodė esąs veidmainis, smurto kurstytojas bei pats tikriausias krimina-
                                                 
296 Pasak muziejaus steigėjų, „etnokosmologija – vizualinių, emocinių, etninių, dvasinių, pažin-

tinių, pragmatinių, prognostinių ir ontologinių santykių su Kosminiu pasauliu visuma“ 
[žiūrėta 2009 04 30]. <http://www.cosmos.lt/koncepcija.html>. 

297 Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas 
[žiūrėta 2009 04 25]. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
152179&p_query=&p_tr2=>. 
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linis nusikaltėlis. Turbūt Judas, anot neopagonių, vienintelis iš Jėzaus moki-
nių dar nebuvo persismelkęs dievaičio klastingumu ir nuoširdžiai išsigando 
supratęs, kiek kraujo ir kančių žmonijai nešė Jėzaus veidmainystė. Jėzaus Kris-
taus dvasininkai vaizduoja jį gerą, moralų ir gailestingą, o krikščionys nuo pat 
vaikystės mokomi aklai tikėti viskuo, ką sako jų srovės žyniai. Lietuviški die-
vai nepretenduoja į visagališkumą, kaip tai daro krikščionių Dievas (Lk 11, 
23). Jie globoja kiekvienas savo Lietuvos gyvenimo sritį ir be reikalo nesikiša į 
kitų dievų sritis. Nors Jėzus Kristus mažai ką bendro turi su Lietuva, tačiau 
dauguma lietuvių oficialiai skelbiasi jo pasekėjais, daugelis Jėzaus garbintojų 
negerbia kitų dievų, visaip pravardžiuoja ir žemina jų pasekėjus. Pavyzdžiui, 
netgi kitais atžvilgiais visiškai padorūs ir tolerantiški Lietuvos katalikai nesi-
varžydami vadina lietuviškus dievus „stabais“, o juos garbinančius – „stab-
meldžiais“ ar pagonimis. Krikščionys visada nekentė ir bijojo raganos būtent 
todėl, kad jos pagalbos ieško sergantys lietuviai. Šia prasme ragana lemia žmo-
nių likimą ir yra visų gydytojų, žiniuonių, žolininkų globėja. Juk jei žmogus 
siekia raganos palankumo, vadinasi, jis iki galo nenusižemina prieš kriškčio-
niškąjį dievą ir jo žynius. Todėl atvykėliai krikščionys ir ypač jų žyniai labai 
stengėsi įtikinti lietuvius, kad ragana yra blogio įsikūnijimas, pikta deivė, ne-
šanti žmonėms vien tik skausmą ir nelaimes. Katalikų Bažnyčia stengėsi su-
kurti ypač neigiamą raganų ir raganių įvaizdį, visaip bandė juos demonizuoti, 
paversti žmonijos priešais. Katalikų žyniai teigė, kad liaudies gydytojai tik ap-
simeta gydantys, o iš tikrųjų – nori pakenkti ir greičiau numarinti. Iš tiesų ši 
deivė valdo gamtos stichijas ir lemia žmonių sveikatą.  

Lietuvos pagonims kliūva ir Valstybinė šeimos koncepcija298 (kurioje nu-
spręsta šeima laikyti tiktai santuoką įregistravusius vyrą ir moterį bei jų vai-
kus), nes tai atspindi katalikišką religinį požiūrį į šeimą ir akivaizdžiai diskri-
minuoja kitaip manančius; neopagonims tai yra ne kas kita kaip religiškai bei 
kultūriškai „kruvinosios“ katalikybės atgimimas. Valstybinė šeimos koncepci-
ja eilinį kartą parodo, kad į Lietuvą vėl grįžta nekatalikų persekiojimo tradici-
jos, rimta grėsmė lietuvių tautai. Visuotinio gyventojų surašymo metu ne šiaip 
sau buvo klausinėjama apie religinę priklausomybę. Anot pagonių, katalikų 
ideologai, pasigavę nieko nereiškiančią statistiką, klaidina, kad Lietuva yra ka-
talikiška šalis ir todėl jos moralė bei teisė turi būti katalikiškos. Neopagonys 
piktdžiugiškai pastebi, kad didelė dalis lietuvių nesidomi Katalikų Bažnyčios 

                                                 
298 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos pat-

virtinimo“, žr. Valstybės žinios. 2008, Nr. 69-2624. 
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politika ir nepritaria daugumai jos dogmų: apie abortus, kontracepciją, san-
tuoką ir t. t. Viską susumavus, šiuolaikiniams pagoniškų pažiūrų atstovams 
Lietuvos vardo tūkstantmetis – tai šventė, kuri šiurpesnė ir ciniškesnė netgi 
už vadinamąją Valstybės dieną. Šį įvykį paskelbdama Lietuvos vardo atsira-
dimu, dabartinė Lietuvos valdžia mūsų tautos ir valstybės vardo sukūrėju ofi-
cialiai įvardija ne mūsų protėvius, ne pačią lietuvių tautą, o vokiečių metrašti-
ninką (kurio net vardas nežinomas), užregistravusį mirties bausmę, įvykdytą 
lietuviškus dievus išniekinusiam šventvagiui (Brunonui).299 Atrodo, kad vis-
kas, kas susiję su krikščionišku mąstymu, neopagonims yra lietuvių tautos 
įžeidimas.  

 
 
Sekuliarizmas ir ateistinės viešojo gyvenimo  
savimonės formos  
 
Pagonybės, kad ir kokio pobūdžio ji būtų, iškėlimas į nacionalinės istori-

nės vertės lygmenį, jos gaivinimas ir bandymai institucionalizuoti, glaudžiai 
siejasi su pastarųjų šimtmečių Europos visuomenės sudėtingais sekuliarizavi-
mo procesais, su ateizmo, kurio pagrindinis teiginys yra neiginys, gimimu ir 
išvešėjimu. Praėjus dviem dešimtmečiams po nepriklausomybės Lietuvoje pa-
skelbimo, o kartu ir po ateizacijos proceso oficialaus nutrūkimo, palyginus su 
šiandiena, būtų naudinga prisiminti, kokiais principais vadovavosi tuometi-
niai valstybės remiami ateistiniai ideologai. Poleminėje kovoje būtų kraštuti-
numas išvis nesidomėti priešinga puse ir tai reikštų abejingumą pačiai tiesai. 
Kada vienų ar kitų šaukiama nekęsti vienokios ar kitokios minties sistemos, 
faktiškai kurstoma nekęsti atitinkamos minties išpažinėjų. Kaip matome, ti-
kėjimas ir netikėjimas gali būti nevienodo stiprumo, o kur tikima tiesa, tikima 
ir laisve. Kreipiantis į žmogų be Dievo, neutralumo pretenzija būtų netikra 
(ko gero, lygiai taip yra ir atvirkščiai). Juk formaliai ir ateizmas yra iš esmės 
neigimas, nes pagrindinis jo teiginys yra neiginys Dievo: jam nėra nieko aukš-
čiau už žmogų. Jei teizmas tampa būties metafizika, taip ateizmas – nebūties 
metafizika. Todėl ateizmas nesunkiai gali būti susietas tiek su marksizmu, tiek 
su liberalizmu. Kad nugalėtų nihilizmas, paneigiamas Dievas, ir jo vieton ku-
riami kiti dievai. Jie atsiranda ypač tada, kai suabsoliutinama viena ar kita ver-

                                                 
299 http://www.lietuviais.lt/index.php [žiūrėta 2009 03 02] 
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tybė ir ji padaroma galutine žmogaus prasme, būtent dėl jos tarsi būtų gyve-
nama. Taip kiekvieno ateizmas įgauna savitą turinį, nors iš esmės lieka tas 
pats – Dievo neigimas. Dėl to ateizmui būdingas begalinis jo formų įvairu-
mas, kuris pasireiškia nepriklausomybės (išskyrus savo suabsoliutintą vertybę) 
ir galimybių lauku, natūralizmo, empirizmo, racionalizmo ar kito neutralaus 
gryno pažinimo pavidalu. Todėl, anot J. Girniaus, krikščioniškoji Dievo sam-
prata susilaukia kritikos ne tik ateizmo vardu, bet neretai racionalesnės sam-
pratos paieška.300  

Iš tikrųjų racionalesnio Dievo sampratos, labiau atitinkančios individo 
poreikius paieškos ir pagimdė ateizmą. Kadangi kiekvienas individas gali turė-
ti unikalių poreikių, todėl ateizmui būdingas begalinis jo formų įvairumas. 
Neigiant Dievą žmogaus dvasios imanencija paprasčiausiai rezorbuoja trans-
cendenciją ir taip naikina ribą tarp Dievo ir žmogaus. Tokiomis sąlygomis iš 
tikrųjų teigiama ne kad yra Dievas, bet kad žmogus yra Dievas. Vadinasi, 
žmogus, atradęs savo autonomiją, susitapatina su Dievu. Ši dvasios filosofija 
yra būdinga Hegeliui, aukštinančiam nepriklausomą dvasią, kuri save kuria. 
Šv. Tomas Akvinietis kartu su Aristoteliu tiesą laiko absoliučiu proto tikslu, o 
Hegelis (priešingai nei Marksas) nors ir neatmeta Dievo, bet išaukština abso-
liučią dvasios autonomiją, kuri neabejotinai supriešindama protą ir dvasią, 
įneša susvetimėjimo ir su religija. Vadinamojo humanizmo srovės arba, kitaip 
sakant, šiuolaikinis ateizmas tampa išsilaisvinimo filosofijomis ir teologijomis. 
Dėl to hegeliškoje dialektikoje santykis su religija tampa dvasios panteizmu, t. 
y. viena iš pagonybės formų, kur žmogus nesiekia būti kaip Dievas, o, priešin-
gai, būdamas patenkintas savimi, jis pats sau yra Dievas. Kad žmogus nesijaus-
tų svetimas sau, išlaisvinti jį nuo visko siekė Feuerbachas. Jam Dievas yra ne 
kas kita, kaip žmogaus esmės projekcija – projekcija idealo, kurį žmogus išsi-
galvojo, kad įveiktų savo apgailėtiną padėtį. Feuerbacho nuomone, religijos 
paslaptis yra ta, jog ji ne savo išore, o vidumi, pačia savo esme niekuo kitu taip 
netiki, kaip tik žmogiškosios esmės tiesa ir dieviškumu. Jam teologijos istorija 
turi baigtis Apreiškimu, nes ji yra ne kas kita, kaip antropologija. Todėl Feu-
erbachui ir ateizmas, ir humanizmas turi religinį charakterį: jam homo homini 
Deus est – tai aukščiausias praktinis principas, kuriuo stengiamasi išgelbėti 
žmogų nuo Dievo iliuzijos, jį padarant visiškai laisvą.301 Feuerbachas religijoje 

                                                 
300 Girnius, J. Žmogus be Dievo. Chicago: Draugas, 1964, p. 11–50. 
301 Feuerbachas, L. Krikščionybės esmė. Vilnius: Mintis 1985, p. 28, 39; Wetter, G. A. Il mate-

rializmo dialectico sovietico. Torino: Einaudi, 1948 p. 14–15. 



 444 

mato Dievą, kuris mirė, kad sudievintų žmogų ir kad šis taptų Dievu. Jam 
Dievo pažinimas – tai savęs pažinimas. Marksas, žmogaus išlaisvinimo istori-
joje Feuerbachą vadindamas antruoju Liuteriu,302 kartu ir priekaištaudamas 
jam, kad per mažai dėmesio skyrė politikai. Būtent valstybė per savo valdžią 
nepriklausomu nuo visuomenės teisės būdu įgyvendina naują ideologiją, kuri 
yra ne kas kita, kaip valstybės filosofija ir religija.303Tai gerai atsispindi ir šių 
dienų politiniuose siekiuose – kai įgyvendinat asmeninius ar grupinius intere-
sus užimama religijos ir Dievo vieta, netgi nesigilinama, kas ir kodėl stengiasi 
koordinuoti kiekvieno mūsų veiksmus ir kas yra visų jungties ir susikalbėjimo 
ženklas. 

Knygoje Pokalbiuose apie religiją ir ateizmą, skirtoje tarybiniam mokyto-
jui, aiškinama, kad po didžiulių socialinių permainų religija neteko savo socia-
linių pozicijų. Bažnyčiai praradus įtaką valstybiniam, visuomeniniam ir as-
meniniam gyvenimui, atskyrus ją nuo valstybės, mokyklos, susidarė gana pa-
lankios sąlygos darbo žmonių masėms nutolti nuo religijos. Asmeninio ir vi-
suomeninio gyvenimo sekuliarizacija yra viena ryškiausių religijos krizės ap-
raiškų. Kai ilgą laiką moralė buvo glaudžiai susijusi su religija, kurią religija iš 
tikrųjų palenkė sau, dorovės normas religijos ideologai paskelbė dievo (tais 
laikais Dievas buvo rašomas iš mažosios raidės) įsakymais, kuriuos žmonės 
neva turi vykdyti, vengdami dievo bausmės. Anot knygos rengėjų, deja, pats 
gyvenimas paneigia, jog religingumas yra susijęs su dorobingumu. Kartu aiš-
kiai prisipažįstama, kad ši knyga turi padėti įtvirtinti ateistines pažiūras ir kri-
tikuoti religiją, todėl pirmiausia sakoma, jog ateizmas nėra vien tik paprastas 
dievo neigimas, o pasaulėžiūra ir nesutaikomas požiūris į visokiausias religin-
gumo formas. Anot K. Markso, ateizmui svarbiausia išrauti iš žmonių sąmo-
nės religines pažiūras bei vaizdinius, nes tik ateizmas formuoja teisingą, moks-
linę pasaulėžiūrą, įtvirtina tikrų žinių sistemą. Todėl K. Marksas panteizmą 

                                                 
302 Liuteris turėjo didelį poveikį Feuerbachui. Šis atvirai vertina Liuterį už tai, kad nutraukė ry-

šius su katalikų tikėjimu ir tapo antropologijos atradėju, paaiškindamas, kad katalikybėje 
žmogus Dievui, protestantizme Dievas yra žmogui. Liuterio absoliutus subjektyvizmas pa-
tiko Feuerbachui, nes tuomet žmogus tampa Dievo kriterijumi ir Jo matu. Feuerbachas ga-
lutinai išplėtojo transcendentinio subjektyvumo teoriją, kai pagaliau subjektyvumo suabso-
liutinimas sudaro geras sąlygas ir pačiam Dievui paneigti. Hegelio filosofija vienodai vertino 
teologiją ir antropologiją, o Feuerbachas, iš Apreiškimo pašalindamas transcendenciją, teo-
logiją pakeitė antropologija ir tokiu būdu sudarė įvaizdį, kaip žmogus rezorbuoja Dievą.  

303 Feuerbachas, L. op. cit, p. 63–64; Wetter, G. A., op. cit., p. 46–47, 51–52; Girnius, J. op. cit., 
p. 171–191. 
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vadina „gėdinga ateizmo forma“, nors panteistai vartoja teologinę terminolo-
giją ir tik grynai formaliai pripažįsta dievo buvimą. Religingas žmogus negali 
susiformuoti teisingos pasaulėžiūros. Kaip teigiama pamokymuose tarybi-
niam mokytojui, mokslinė pasaulėžiūra organiškai susijusi tik su ateistiniu 
požiūriu į pasaulį. Taigi ateizmas yra sistema pažiūrų į pasaulį. Leninas laiške 
M. Gorkiui apie religinį modernizmą rašė, kad iš dievo idėjos išmetama lauk 
tai, kas istoriškai ir gyvenimiškai joje yra (velniava, prietarai, tamsybės ir už-
guitumo pašventinimas bei baudžiaviškumas ir monarchija), be to, į dievo 
idėją vietoj istoriškos ir gyvenimiškos realybės įdedama gerutė miesčioniška 
frazė (dievas=idėjos, žadančios ir organizuojančios socialinius jausmus). Taip 
modernizuojant dievo idėjos kompleksą, nepastebimai turi išnykti naivūs, ant-
ropomorfiniai tolimos praeities vaizdiniai, idėjinis arsenalas, kur pilna pavergi-
mo. Todėl Leninui apvalyta religija atrodo kaip subtili dvasinė, aprengta praš-
matniausiais idėjiniais kostiumais dievulio idėja. Anot Markso ir Engelso, religi-
ją sukuria visuomenė. O pati religija tai liaudies opijus. Būtent, Leninui daly-
vaujant ir vadovaujant buvo parengti svarbiausi partijos ir valstybės dokumen-
tai, nubrėžę komunistų partijos politiką religijos, bažnyčios, dvasininkijos ir ti-
kinčiųjų atžvilgiu, bei juridiniai aktai, reguliuojantys religinių organizacijų, ti-
kinčiųjų teisinę padėtį, sprendžiantys sąžinės laisvės problemą. Ateizmas turi 
priminti, kaip Bažnyčia užsiėmė antiliaudine kova, kovojo su proletariato ideo-
logija, moksliniu socializmu, nes ir Leninas pabrėžė principinį marksizmo ir re-
ligijos priešiškumą, nesuderinamumą, o komunistų partijos – nepakantumą re-
ligijai.304  

Žymus sovietinių laikų ateistinis pedagogas V. Suchomlinskis savo peda-
goginiuose raštuose, diegdamas ateistinę pedagoginę metodiką, įrodinėjo, kad 
žmogaus dvasinė kultūra bus neišsami, jei neturės žinių iš moralinės kultūros 
pagrindų. Jis jaunimą įtikinėjo, kad žmogus socialistinėje visuomenėje yra 
aukščiausia vertybė ir kad jam tenka didžiulė atsakomybė už visa, kas atsitin-
ka. Ypatingą vietą jo pasakojimuose užimdavo paprasčiausios žinios iš religi-
jos, kaip visuomeninės sąmonės formos, istorijos. V. Suchomlinskis laikėsi 
nuostatos, kad religiją paskelbti tamsybe – primityvu ir tamsuoliška. Jam reli-
gija ne tik apgaulė, bet ir filosofija, ne tik legendos, bet ir puiki poezija, kurio-
se neverta ieškoti istorinių faktų. Sakant, kad tikintieji – tamsuoliai, negalima 
vienu mostu sutriuškinti religijos, paskelbus ją obskurantizmu, mokslo stab-
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džiu.305 Nesuprantant religijos, negali būti tikro ateizmo, o be ateizmo, be tik-
ros laisvamanybės neįmanomas komunistinis idėjiškumas, įsitikinimas kilnių 
žmonijos idealų teisingumu. Būtina antropomorfiškai mąstyti ir pamatyti, 
kaip žmogus, priskirdamas žmogiškuosius bruožus gyvajai ir negyvajai gamtai, 
šeimos, giminės, genties santykiams, savo aistroms ir silpnybėms, sukūrė dau-
gybę dievų; o kai vietoj daugelio vadų ėmė valdyti karaliai, tuomet žmogus 
sukūrė vienvaldžius dievus. Kristus irgi tapo tokiu pat laisvės ir minties slo-
pintoju kaip ir žemiškieji karaliai. Formuojant pasaulėžiūrą, krikščionybėje 
būtina parodyti maištingus žmogaus siekius ir kad religija – tai žmogaus dva-
sios pavergimas. V. Suchomlinskiui Dievas tol engia žmogų, kol žmonės engia 
vienas kitą. Šis žmogaus engimas neapsiriboja ekonominių santykių sritimi, 
bet skverbiasi į buitį, kasdienius tarpusavio santykius, vyro ir žmonos santy-
kius. Religija, anot V. Suchomlinskio, yra neišvengiamas socialinio ir dvasinio 
gyvenimo etapas. Tačiau kaip visuomeniniame gyvenime žmogus neišven-
giamai išsilaisvins iš išnaudojimo, taip ir dvasiniame gyvenime jis neišvengia-
mai išsivaduos nuo tikėjimo nesamu dievu. Jam Dievo neigimas – tai tikrasis 
žmogaus iškėlimas ir išaukštinimas. Ši tiesa išreiškia ateistinių įsitikinimų es-
mę, nepakantumą religijai kaip dvasinio engimo priemonei mūsų dienomis. 
Todėl būtina suprasti religiją, kad imtum neigti Dievą. Mokslas ir religija V. 
Suchomlinskiui – tai du nesuderinami ir nesutaikomi dalykai. Dėl to tik tei-
singai aiškinant šių faktų esmę, atsiskleidžia maištinga žmogiškosios minties 
dvasia, kad nėra tokios pasaulėžiūros tiesos, po kuria galėtų rašytis ir mokslas, 
ir religija. Tik pasakojant apie sunkų tikrosios dvasinės laisvės išsivadavimo 
kelią, galima sužadinti širdyse susižavėjimą kovotojų už žmogaus laisvamany-
bės pergalę, mokslininkų, humanistų, socialistų, komunistų paveikslais. Neži-
                                                 
305 Krikščionių priešininkai visada iškelia atskylančius nuo Bažnyčios žmones ir jais pasinaudo-

ja. Nors rusų pedagogas V. Suchomlinskis tarsi iškelia pozityvų tikinčiojo ir L. N. Tolsto-
jaus vaidmenį, tačiau reikia nepamiršti apie L. N. Tolstojaus įtaką duchoborams. Duchobo-
rų sekta atsirado kaip opozicija Rusų Stačiatikių Cerkvei, kuri patį L. Tolstojų atskyrė nuo 
Stačiatikių Bažnyčios. L. N.Tolstojaus filosofijos įtaka dabar jau daug dažniau traktuojama 
kaip etninė, o ne kaip tikybinė grupė. Ši nykstanti rusų etnokonfesinė grupė dabar jau nebe-
turi sektos bruožų, bet vis dėlto duchoborų religinės bendruomenės tipui įvardyti galima 
vartoti sektos terminą, nes savo klestėjimo laikais ji turėjo visus tris vokiečių teologo 
vysk.Wernerio Hoebsho nustatytus sektos požymius – absoliučią valdžią turintį lyderį, ku-
ris galėjo keisti doktriną, išganymo galimybės pripažinimą tik bendruomenės nariams ir at-
siribojimą nuo objektyvios informacijos apie pasaulį, žr. Mazrimas, S. Duchoborų krikščio-
niškumo problema. Katalikų teologijos fakulteto baigiamasis darbas. Kaunas: VDU. Katali-
kų teologijos fakultetas. 2009. 
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nodamas istorinio kovos už laisvamanybę kelio, šiuolaikinis žmogus negali iš 
tiesų būti turtingas dvasiškai. Žmogus – tai dievas, jei tik jis žmogus, o jei jis 
dievas – jis puikus.306  

Katalikų Bažnyčia domisi ateizmo prigimtimi, jo kompleksine tikrove. Ji 
pastebi, kad ateizmo vardu gali būti vadinami skirtingi reiškiniai: vieni tiesio-
giai neigia Dievą; kiti teigia, jog žmogus nieko negali apie jį tvirtinti arba Die-
vo klausimą nagrinėja taip, tarsi jis būtų netekęs prasmės. Daugelis peržengę 
pozityviųjų mokslų ribas skelbia, kad visa paaiškinama vien šiuo moksliniu 
būdu arba nebepripažįsta jokios nelygstamos tiesos. Vieniems išaukštinus 
žmogų, tikėjimas Dievą tarsi sumenkina žmogų, kitiems Dievas yra prasima-
nytas dalykas; dar kiti išvis Dievo klausimo nekelia, visai nejaučia religinio ne-
rimo ir nemato reikalo rūpintis tikėjimu. Be to, ateizmas kyla arba iš griežto 
protesto prieš blogį pasaulyje, arba iš neleistino kai kurių žmogiškųjų verty-
bių, iškeltų į Dievo vietą, suabsoliutinimo. Ateizmas, suvoktas kaip visuma, 
neatsiranda savaime, bet kyla dėl įvairių priežasčių, tarp kurių yra ir kritiška 
reakcija į religijas, o kai kur ypač į krikščioniškąją religiją. Tam įtakos gali tu-
rėti ir patys tikintieji, religinio auklėjimo aplaidumu, klaidingu tikėjimo aiš-
kinimu arba savo religinio, moralinio bei visuomeninio gyvenimo trūkumais 
daugiau pridengiantys, negu atskleidžiantys tikrąjį Dievo ir religijos veidą.307 

Kalbant apie šiuolaikinį ateizmą, Vatikano II Susirinkimas išskyrė jo si-
steminį pavidalą, kai šalia kitų argumentų yra iškeliamas žmogaus autonomi-
jos troškimas, kai bet kokia priklausomybė nuo Dievo, atrodytų, su šiuo troš-
kimu nesuderinama. Išpažįstantieji šitokią ateizmo formą skelbia, kad laisvė 
reiškia, jog žmogus yra pats sau tikslas, vienintelis savo istorijos kūrėjas. Ši 
samprata paprastai iškelia žmogaus pasitikėjimą savo galiomis, kurį jam sutei-
kia dabartinė technikos pažanga.308 Asmens autonomija jau tampa ne tik visų 
žmogaus veiksmų moralinio vertinimo matu, bet ir iškeliama į teisinės verty-
bės rangą, kai asmens apsisprendimas ir jo teisė į privataus gyvenimo gerbimą 
virsta didžiuoju teisės principu.309 

Jonas Paulius II yra taikliai pastebėjęs, kad sekuliarizuotas žmogus religi-
nio abejingumo ir ateizmo fone tampa idealiai apsvaigintas mokslinės pažan-
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gos laimėjimų ir sužavėtas pagundos prilygti Dievui (Pr 3, 5). Naudodamasis 
beribe laisve, jis užmiršta Dievą ir garbina įvairiausius dievaičius. Sekuliariz-
mas yra apėmęs ne tik kai kuriuos individus, bet ir bendruomenes.310 Kaip tie-
sioginė pasekmė yra tai, kad ir žmogiškoji būtybė įvairiu lygmeniu nėra pripa-
žįstama ir mylima pagal jos, kaip Dievo atvaizdo, kilnumą (Pr 1, 26). Dėl to 
jai pačiai ima grėsti labiausiai žeminantys ir išsigimę, „pavertimo įrankiu“, pa-
vergiantys ją stipresniajam. „Stipresnysis“, anot Jono Pauliaus II, gali turėti 
įvairius vardus: ideologija, ekonominė valdžia, nežmoniška politinė sistema, 
technokratija, žiniasklaidos agresyvumas. Perdėta tolerancija arba akivaizdžiai 
neteisingi įstatymai kėsinasi į pagrindines teises: teisę į gyvybę ir kūno nelie-
čiamybę, teisę į pastogę ir darbą, į šeimos kūrimą ir atsakingą tėvystę, teisę da-
lyvauti viešajame ir politiniame gyvenime, naudotis sąžinės laisve ir laisvai iš-
pažinti religiją. Kas gi galėtų suskaičiuoti negimusius, motinos įsčiose nužudy-
tus kūdikius, pamestus ir tėvų engiamus, nesulaukusius meilės ir deramos 
priežiūros vaikus? Nors sakoma, kad mūsų epocha yra humanistų, tačiau kai 
kurie veiksmai yra paremti ateistinėmis ir sekuliaristinėmis prielaidomis ir pa-
radoksaliai kreipia žmogų pažeminimo ir sunaikinimo link; kiti iškelia žmogų 
ant pjedestalo ir jis įgauna tikros stabmeldystės bruožų; dar kiti, atitikdami 
tiesą, pripažįsta žmogaus didybę bei skurdą ir stengiasi ugdyti visą jo kilnumą. 
Tų humanistinių srovių apraiška ir vaisius yra protagonistinis.311 

Šių dienų ateizmas tikisi žmogui suteikti ekonominį ir visuomeninį iš-
laisvinimą; o religija savo prigimtimi, priešingai, trukdo šiam išsilaisvinimui. 
Besivadovaujantieji tokiais principais puola religiją ateizmo naudai, o esantieji 
valdžioje pasinaudoja turimomis viešosios valdžios spaudimo priemonėmis.312 
Valstybinio ateizmo laikais religinę tikrovę paprastai siekiama brutaliais teisi-
niais ir neteisiniais būdais išstumti iš visuomeninio gyvenimo. Beje, marksis-
tinę religijos ir valstybės atskyrimo idėją noriai perėmė ir liberalioji mintis, ta-
čiau ji mieliau linkusi įgyvendinti prancūzų modelį, veikiamą laïcité kultūros, 
kai religija yra politiškai išstumiama iš viešojo gyvenimo ir jai lieka tik priva-
tus gyvavimo pobūdis. Tad liberaliosios Europos valstybės yra labiau linkusios 
toleruoti ir gerbti individulią religijos laisvę, tačiau kartu susidurdamos su pa-
čių nenoru suteikti teisėtą viešą vaidmenį kolektyviam religijos saviraiškos as-
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pektui – religinėms bendruomenėms. Bažnyčia apgailestauja, kad dar vis pasi-
taiko atvejų, kai valstybių vadovai, nepripažindami pagrindinių asmens teisių, 
daro skirtumą tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Bažnyčia įsitikinusi, kad tikėji-
mo išpažinimas jokiu būdu neprieštarauja žmogaus orumui, nes šio orumo 
pagrindas slypi pačiame Dieve. Tokio supratimo pirmiausia pasiekiama gyvu 
ir brandžiu tikėjimu. Nors Bažnyčia ir atmeta ateizmą, bet kartu ji primena, 
kad visi žmonės – ir tikintys, ir netikintys, turi tinkamai kurti šį pasaulį, ku-
riame bendrai gyvena. Iš žmogaus visuomeninio pobūdžio matome, kad žmo-
gaus asmens augimas ir pačios visuomenės pažanga priklauso viena nuo kitos. 
Visų visuomeninių institucijų šaltinis, objektas ir tikslas yra ir privalo būti 
žmogaus asmuo, savo prigimtimi reikalingas visuomeninio gyvenimo, nors šis 
visuomenėjimo reiškinys nėra apdraustas nuo pavojų, tačiau kartu padeda 
stiprinti ir ugdyti asmens savybes, saugoti jo teises. Visuomenis gyvenimas bei 
visuomeninės sąlygos padeda asmeniui geriau suprasti savo pašaukimą ir reli-
giją, bet taip pat gali nukreipti asmenį nuo gėrio į blogį.313 

Nors atrodytų, kad demokratijos sąlygomis valstybinio ateizmo laikotar-
pis turėtų nugrimzti į praeitį, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas D. 
Diène, savo 2007 m. ataskaitoje apibrėždamas šiuolaikinio rasizmo, rasinės 
diskriminacijos ir ksenofobijos formas bei su jomis susijusius nepakantumo 
klausimus, JT Žmogaus teisių taryboje atkreipė dėmesį į padažnėjusius išpuo-
lius prieš krikščionybę kaip akivaizdžią žmogaus teisių realybę ir pirmąkart 
oficialiame dokumente įvardijo tokią diskriminacijos formą kaip christianofo-
bija.314 Šiame dokumente pažymima, kad ypač Europoje šių išpuolių retorika 
yra ideologiškai ir intelektualiai banalizuojama, kartu intelektualiai ir politiš-
kai legitimizuojama, visa tai pateisinant kaip žodžio laisve (p. 2–3). Ataskai-
toje sakoma, kad augantis nepakantumas krikščionybei Europoje aiškinamas 
kaip istoriškai besiklostančio „dogminio ir quasi-religinio sekuliarizmo“ pa-
sekmė, kaip atsvara krikščionybės politiniam, kultūriniam ir etiniam vyravi-
mui, siekiant suteikti rinkos ekonomikai ir globalizacijai šiuolaikiškumo po-
būdį. Tai pasireiškia ne tik per antireliginę kultūrą, o ir augančiu nepakantu-
mu bet kokiai religinei praktikai, religiniams pasisakymams ar išoriniams po-
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žymiams, nevaržomu krikščionybės simbolių ir personažų karikatūrinimu, 
prisidengiant saviraiškos laisve ar tiesioginiu nenoru pripažinti religinės eti-
kos legitimumą pagal visuomenės pasirinkimo galimybes bei esminėse visuo-
meninėse diskusijose. Galima pridurti, kad kovai prieš institucionalizuotas re-
ligijas pasitelkiamos ir visuomeninės organizacijos, kurios, prisidengusios reli-
gininio disidentizmo apdaru, atstovauja kitokiems nei religiniai interesai 
(joms Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos institucijos noriai suteikia stebė-
tojų-konsultantų statusą). Suklestėjus psichokultams, išvestinėms teisėms ir 
laisvėms, manipuliuojant visuotinai visiems žmonėms pripažįstamomis tei-
sėmis ir laisvėmis, prigimtinėmis teisėmis, atsiranda tiek pavienių individų bei 
tam tikrų grupių ar organizacijų tendencijų įtvirtinti tokias teises ir laisves, 
kurios tik būtent joms pačioms yra būdingos. Pvz., Katalikai už laisvą pasi-
rinkimą. Šios organizacijos laisvamaniška kova yra nukreipta ne tik už savo 
moralinio mąstymo nepriklausomumą, savito gyvenimo būdo įtvirtinimą, bet 
ir yra aktyvi kova prieš Katalikų Bažnyčią, siekiant sunaikinti jos tarptautinį, 
struktūrinį ir moralinį statusą. Ši Bažnyčios ekskomunikuota organizacija, ne-
leistinai pasivadinusi katalikišku vardu, neslepia savo siekių atimti iš seksualiai 
pasyvių asmenų bažnytinę valdžią ir perduoti ją aktyviai seksualiems, tarp jų 
įvairioms ir netradicinės orientacijos seksualinėms grupėms. (Šios organizaci-
jos renginiuose yra dalyvavę ir Lietuvos parlamentarų.315) Nesusitapatinti su 
Katalikų Bažnyčia tampa šiuolaikiška ir „modernu“. Viešai nepripažinti ofici-
alios Bažnyčios nuomonės, kritikuoti bažnytinį lojalumą, vengti krikščioniš-
kos priklausomybės bažnytinėms tiesoms, išoriniame gyvenime atsiriboti nuo 
Bažnyčioje suteiktų teisių ir pareigų – tai šiuolaikiško, nepriklausomo ir sava-
rankiško žmogaus išraiška. Ir šiandien, kaip sovietinias ateistiniais laikais (kai 
buvo teigiama, kad religija ir mokslas, marksizmas nesuderinami dalykai) įti-
kinėjama, kad religija ir mokslas, demokratija – tai tarpusavyje nesuderinami 
dalykai, nes ši pripažįsta žmogaus laisvą pasirinkimą, o religinių dogmų išpa-
žinėjai tokį pasirinkimą neigia.316 Kartu pripažįstamas Šv. Raštas kaip tikin-
čiųjų apmąstymų tekstas, žmonių gyvenimo patirties ir išminties rinktinė; sa-
koma, kad Naujojo Testamento minčių gelmė daro įspūdį visiems, kurie 
skaito, bet kartu savaip interpretuojant šiuos tekstus kovojama prieš dogma-
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tiškus, „viduramžiškus“ dalykus, o visuomenei vartoti pateikiami tokie daly-
kai (abortai, lyties keitimas, tos pat lyties santuokos, heteroseksualioms po-
roms pripažįstant laisvę gyventi nesusituokus, laisvi lytiniai santykiai ir t. t.), 
kurių Šv. Raštas ir Bažnyčia netoleruoja. Netgi stebimasi, kad Marijos žemėje 
taip nemylimas žmogus, ypač moterys. Apgailestaujama, kad šiuolaikinėse 
valstybėse, ypač katalikiškose, politikai tokie neišprusę ir pataikauja tradiciš-
kai mąstantiems rinkėjams (A. M. Pavilionienė).317 Ne tik radikaliai nusitei-
kusieji puldinėja krikščionišką požiūrį atitinkančias idėjas ir jų šalininkus, bet 
ir nemaža dalis buvusių bei esamų tautos išrinktų atstovų įsatymų leidyboje 
stoja į tas pačias gretas kartu su radikaliomis pažiūromis garsėjančiais aktyvis-
tais ir piktinasi, kad XXI a. Europos valstybėje dar galima siūlyti tradicinę 
šeimos koncepciją, vadovaujantis neva atgyvenusiais žmonių santykių stereo-
tipais, todėl bando savo pažiūras legitimuoti, siekdami užginčyti šeimos kon-
cepcijos konstitucingumą.318 Keistas sutapimas, kad šie politikai atitaria nau-
jųjų pagonių nepasitenkinimams, kuriuos tradicinis požiūris į šeimą irgi disk-
riminuoja religiškai bei kultūriškai. 

Paradoksalu, nors politinis elitas ar politinės partijos, viena vertus, viešai 
menkina tradicines katalikiškas vertybes, tačiau, kita vertus, mėgina pasinau-
doti Bažnyčios autoritetu, siekia gauti tikinčiųjų palaikymą, tiesa, dažniausiai 
per rinkimus. Bažnyčia tiek gera ir toleruotina, kiek ji leidžiasi manipuliuo-
jama įvairiais laikinais visuomenės tikslais, tačiau, nepripažįstant jai jokios tei-
sės viešai kalbėti apie tuos autentiškus tikslus, kurie kyla iš pačios Bažnyčios 
prigimties ir kurie yra pagrindiniai tradiciniame bažnytiniame leksikone. Tai 
gali būti paaiškinama sovietmečiu susiformavusio mentaliteto tąsa, kai sąmo-
nėje įsišaknijęs viešojo religinio fenomeno totalus ignoravimas virto tariamai 
švelnesne nuostata, t. y. kad religinės bendruomenės turi tik teisę ir pareigą 
pritarti vykstantiems procesams. Tai neretai atsispindi ir į Seimą einančių 
partijų programose. Jose nekalbama apie tikinčiųjų ir Bažnyčios ar kitų religi-
nių bendruomenių teises, apie žmonių, ypač moralės, ugdymą, apie rūpinimą-
si ginti gyvybę, saugoti ir remti šeimą, puoselėti krikščioniškas vertybes. Pasak 
vyskupo J. Borutos, šis praeities, o iš dalies ir dabarties mąstymo bei veiksenos 
klaidų įvardijimas turi įveikti netikrą Bažnyčios paskirties supratimą ir užkirs-
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ti kelią manipuliacijoms, siekiant Bažnyčią paversti įvairaus egoistinių, tauti-
nių, politinių ar asmeninių pobūdžių tikslu.319 Taigi, Lietuvos visuomenei 
grįžtant iš komunistinės diktatūros į normalių demokratinių šalių gyvenimą, 
asmens laisvės transformacija turi įtakos ir Bažnyčiai Lietuvoje. 

Ko gero, visi pastebime, kaip esant kultiniam religingumui prakilnūs gali 
būti daiktai ir asmenys, žmogus ir Dievybė. Tačiau šiandien jau galima kalbėti 
ne vien apie religinius kultus, bet ir apie psichologinius, politinius ir net ko-
mercinius kultus. Kultinės grupės visada puola autentišką krikščionybę. Jie 
priekaištauja, kad Bažnyčia (ypač katalikiškoji) esanti nukrypusi nuo tikro ti-
kėjimo. Kultininko tikėjimo sistema, anot psichologo A. Paškaus, būna jo 
psichikoje stipriai izoliuota. Kultinės sistemos pasižymi ir kitu bruožu – as-
meniniu antagonizmu, mat kultininkas beveik visada sutapatina tikėjimą su 
jo išpažinėju, pasaulėžiūrą– su jo sekėju.320 

Šiuolaikinės visuomenės religiniam, kultūriniam gyvenimui, be abejo, 
įtakos turi sekuliarizacijos procesas, tai atsispindi religijos vietos visuomenės 
gyvenime formų pakitimas, skatinantis religinį pliuralizmą ir individualizmą. 
Kai asmenys religinius klausimus ir religingumą dažnai paverčia grynai asme-
niniu reikalu, bažnytinis religingumas praranda savo ankstesnę reikšmę, nors 
daugiau ar mažiau turi įtakos formuojant individualų religingumą. Individai 
patys kuria savo religinių prasmių sistemas, kurios gali netilpti į jokios religi-
jos rėmus. Individualiame religingume tikima tradicinėmis tiesomis, tačiau 
jos nemažai turi sugamtinimo aspektų, kitų tikėjimų elementų. Dėl to ir reli-
giniame apibrėžime religija sutapatinama su šventu kosmosu, kuris padeda 
individo ir visuomenės gyvenime daryti tvarką, sudėlioti visas prasmes į savo 
vietas, jei jos neaiškios, paaiškinti, padėti suvokti ir suprasti.321 

Ne vienam religija – tai dar ne tikėjimas, ir tikėjimas – ne religija. Jiems 
atrodo, kad tikėjimas ir religija kuo puikiausiai gali būti atskirai. Tokiems ti-
kintiesiems sunku Bažnyčiai priskirti tikėjimo skleidimo funkciją. Jiems ne-
patinka, kad religija bando apibrėžti, įrodyti tikėjimą ir Dievą, o tai tėra pri-
metimas kažkieno sukurtos sistemos. Būtent tokiam tikėjimui, anot jų, nere-
tai priešinasi žmogaus pasąmonė, nes tik individualus tikėjimas gali žmogui 
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suteikti tai, ko jam iš tiesų reikia, t. y. gyvenimo prasmę (numirti atsiskaičius 
už visas nuodėmes, deja, ne kiekvienam atrodo prasmingiausias dalykas gyve-
nime). Tik iš paties žmogaus kilęs tikėjimas jiems atrodo tikras, nuoširdus ir 
prasmingas. Tuomet, neneigiant Dievo buvimo ir neteigiant, jog Dievas su-
kurtas tik tam, kad žmogui būtų lengviau gyventi, kiekvieno žmogaus dievas 
vis kitas. Taip suprastas Dievas tampa pernelyg abstraktus, kad visi jį suvoktų 
vienodai; todėl ir nebūtina siekti suvienodinti individualius žmonių tikėjimus 
ir susieti juos į vieną sistemą. Dievo abstraktumas leidžia žmogui pasirinkti 
patogiausią, priimtiniausią ir nuostabiausią jo išraišką pačiam, kurios egzista-
vimui nereikėtų jokių įrodymų. 

Tai parodo, kad netikintys ar menkai (savaip) tikintys Dievą žmonės 
bendravimą supranta medžiagiškai: tu – man, aš – tau. Jau žmogiškosios eti-
kos praktikas Vydūnas teigė, kad žmogui, kuriam užtenka rūpinimosi savimi, 
savo namais ar šeima, yra žmogus pats sau ir yra dvasinio pakilimo papėdėje. 
Dvasiškai gali kilti tik tas, kas yra suvokęs priklausomybę savo tautai ir ėmęs 
jai tarnauti. Tai reiškia, kad tam svarbu ugdyti tautinį identiteto supratimą, 
kuris tarnauja žmogaus dvasingumui ir gilesniam religingumui. Vydūnas nu-
rodė pakopas, kuriose atsispindi, kaip per artimo meilę einama į pagarbą savo 
tautai, per tautos meilę – į pagarbą žmonijai ir Dievui, taigi individas – tauta 
– žmonija – Dievas.322 O tai leidžia suprasti, kaip religija yra svarbi tautišku-
mui palaikyti ir kaip negalima kalbėti apie tautiškumą, nepaisant žmonių reli-
ginės nuostatos. A. Maceina papildė, kad, kalbant apie tautos katalikišką sa-
vimonę, būtina daryti skirtumą tarp tautinės religijos ir tautiškos religijos. 
Pirmuoju atveju religijos autorė ir palaikytoja būtų tauta; antruoju atveju – 
tai religija, atitinkanti tautos esmę, išgyvenama ir praktikuojama pagal tauti-
nės individualybės savitumus, ir jos esmę sudaro ne religijos atsiradimas ir 
klestėjimas tautoje, bet žmogaus santykis su Dievu, kuris kiekvienos tautos 
yra kitoks ir todėl negali būti pakartotas, pamėgdžiotas.323 

Apžvelgus tiek pavienio žmogaus, tiek visuomenės religingumo įsitvirti-
nimo procesą, būtina daryti išvadą, kad vidinis ir išorinis religingumas turi eiti 
išvien. Viešumas ir privatumas – tai dalykai, susiję pamatinėmis vertybėmis. 
Tik viešumas ir privatumas, kaip tarpusavyje glaudžiai susiję veiksniai, kuria 
individų ir grupių moralinę aplinką. Išganymo plano paskirtis yra ne tik priar-

                                                 
322 Dovydaitis, P. Sveikas, mielas jaunime, Kristaus gimimo šventėms besirengiąs. Ateitis. Kau-

nas, 1911, Nr. 1; Vydūnas. Žmogaus augimas ir auginimas. Darbymetis. Tilžė, 1923, Nr. 6. 
323 Maceina, A. Pedagoginiai raštai. Kaunas: Šviesa, 1990, p. 311. 
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tinti Dievo karalystę prie žmonių, bet ir žmones prie Dievo. Kitaip mes neda-
rysime skirtumo tarp gėrio ir blogio, tarp nukentėjusio ir žudiko. Bažnyčia 
nekuria dieviškųjų tikėjimo ir doros įstatymų, bet tik autentiškai juos patvir-
tina. Dievo Įstatymas atspindi idėją, kuri neapsunkina žmogaus, bet iš tikrųjų 
praturtina, papildo ir atbaigia savo buvimą. Todėl tikinčiųjų moralė nepri-
klauso nei nuo svetimų, nei nuo savų įstatymų, bet nuo Dievo įstatymų, kiek 
jų sąžinė jaučiasi esanti susaistyta objektyvių dieviškojo Apreiškimo normų. 
Kai Bažnyčioje sakoma, kad tikėjimas turi atitikti protą, kartu primenama, 
kad aklas „visagalio proto“ pavojus, pateisinant save, gali atvesti į tariamą 
konfliktą su Bažnyčia, kur iš tikrųjų šis konfliktas yra veikiau ne su Bažnyčia, 
bet autoriteto ir sąžinės konfliktas. Ragindamas sergėtis netikrų pranašų, Jė-
zus siūlė žiūrėti jų nešamų vaisių. Nors jie ir girtųsi pranašystėmis, demonų 
išvarymais, stebuklų darymu, bet jie bus nuvaryti kaip nedorėliai (Mt 7, 15-
23). Religinė moralė turi apimti ne vien formules ir apeigas, bet ir širdies nuo-
statą laikytis visų žmogiškųjų pareigų kaip dieviškų priesakų.324 Krikščioniš-
kojo tikėjimo supratimas ir priėmimas nėra vien tikėjimo dalis, bet ir teisės, 
kur gerai atsispindi žmogiškasis teisingumas, ir kuris niekad negali būti atskir-
tas nuo dieviškojo teisingumo. Tai skiriasi nuo tokios „tikinčiojo“ pozicijos, 
kai žmogus dieviškąjį teisingumą stengiasi pritempti prie žmogiškojo, savojo 
teisingumo, tuo pateisindamas save.325 Pagonių laikams būdinga, kad tikėji-
mas buvo viena, kultinės apeigos buvo tik išorinis dalyvavimas tam tikruose 
ritualuose, o gyvenimas be religinės įtakos ėjo sau. Gerai suprantame, kodėl 
monoteistinis Dievas taip sunkiai buvo įsileidžiamas į politeistines žmonių 
pažiūras ir poelgius. Iš tikrųjų atskirų dievų ir pagoniškai suprantamų tikėji-
mų reikšmė ne tik padidina dievų panteoną, bet ir sukelia tarpusavio nesan-
taiką tarp mūsų pačių: didžiausias susipriešinimas atsiranda tada, kai numari-
nę Dievą kaip Absoliučią Būtybę pradedame dievinti žmogų, kuris nesistengia 
būti imago Dei, bet siekia kitus padaryti panašius į save. Pasinėrus į neopago-
niškąjį sinkretizmą, mus iš tikrųjų užvaldo ateizmas, kurio sėjamas abejingu-
mas religijai (religija jiems tėra tik opiumas liaudžiai) žmogų įspraudžia į už-
darą aplinką be pavyzdinio Dievo, kurio vadinamu tikėjimu nesunku tiek pa-
čiam, tiek kitiems manipuliuoti. 
                                                 
324 Meilius, K. Žmogaus, pašaukto per Dievo Įstatymą, elgesio normos ir nukrypimai. Soter, 

VDU, 2004, Nr. 13, p. 7–27. 
325 Meilius, K.; Narbekovas, A.; Juškevičius, J. Rola prawa w powołaniu człowieka do życia w 

Przymierzu z Bogiem. Prawo, Administracja, Kościół, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji, KUL, 2007, p. 255–272.  
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Paradoksalu, kad ir švenčiant Lietuvos vardo paminėjimą, konkrečiau 
apie misionieriaus Brunono žūtį ir jo misijos įvertinimą prakalbo ne valdžioje 
esantys krikščionys, o parlamentaras E. Zingeris (lietuvos žydas), siūlydamas, 
įamžinant šį įvykį, Vilniuje vieną iš gatvių pavadinti Brunono Kverfurtiečio 
vardu. Save laikantys europiečiais (gal krikščionimis, ateistais ar susitapati-
nančiais su neopagonimis, pagal mąstymo būdą ir elgesį, net sunku nustatyti) 
į tai ironiškai ir dviprasmiškai klausia: gal tuomet reikėtų kitą gatvę pavadinti 
ir tuomečio vietos valdytojo Zebedeno, kuris, pasak šaltinių, įsakė užmušti 
misionierių Brunoną, vardu? Nebūtų įsakęs – Lietuva gal iki šiol nebūtų pa-
minėta jokiuose analuose? E. Zingerio manymu, Brunono įvertinimas būtų 
susitaikymo su praeitimi ir su civilizacija idėja. Tas istorinis konfliktas, per 
kurio kibirkštį patekome į kronikas, neturėtų būti mūsų jaunimui išaiškintas 
kaip Lietuvos konfliktas su Vakarų civilizacija. Kadangi esame Vakarų civili-
zacijos dalis, mes parodytume, kad minime Lietuvos tūkstantmetį per susitai-
kymą, o ne per konfliktą. Mes juk minime ne civilizacijų susidūrimą. E. Zin-
gerio nuomone, čia mes minime ne Žalgirio mūšio pradžią ar Mindaugo at-
simetimo nuo krikščionybės sukaktį. Iš tikrųjų mes parodome pasauliui, kad 
vertinam jį taikingame kontekste; nes tai nebuvo pavergimo, bet kultūrinė 
Brunono misija, dėl to ir norisi taikos.326 Teisus E. Zingeris, teigdamas, kad tai 
galėtų būti susitaikymo su praeitimi ir su civilizacija diena. Jo minčiai tarsi 
užbėgo už akių Lietuvai daug nusipelnęs atkuriamojo Seimo pirmininkas ir 
faktinis tuometinis Lietuvos vadovas V. Landsbergis. Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Katalikų teologijos fakultete 2006 m. lapkričio 10–11 dienomis vy-
kusioje tarptautinėje konferencijoje „Tautinio tapatumo išsaugojimas Euro-
pos Sąjungoje“ jis priminė R. Schumaną, kuriam Europos civilizacija yra 
krikščioniška civilizacija, ir tai yra giluminė jos tapatybės vertė, kuri išlieka net 
ir tada, kai būna paneigiama arba traktuojama kaip nebūtinas dalykas.327  
 

                                                 
326 Jančauskas, I. Reikia atsiprašymo ir 1000-mečio proga. Yra už ką. Vakaro žinios. 2009 04 18, 

Nr. 88. 
327 Landsbergis, V. Europos tapatybės krizė moraliniu ir politiniu požiūriu. Soter. VDU, 2008, 

Nr. 25(53), p. 147 
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PRIGIMTINĖS  TEISĖS  Į  PRIVAČIĄ   
NUOSAVYBĘ  APSAUGA  LIETUVOJE 
 
 
 
Dalia Vasarienė, Solveiga Cirtautienė 
 
 
 
Lietuvos valstybė nuėjo ilgą teisės į privačią nuosavybę apsaugos ir gyny-

bos raidos kelią. Valstybės gyvavimo laikotarpiu buvo periodų, kai teisė į pri-
vačią nuosavybę buvo neigiama, o turtas atimamas iš jo savininkų. Taip pat 
buvo laikotarpių, kai susigrąžinus valstybingumą teko naujai mokytis įgyven-
dinti ir ginti savo kaip savininko teises, gerbti svetimą nuosavybę. Šiandien 
girdime daug diskusijų apie teisę į privačią nuosavybę, jos vietą visos tautos ir 
atskirų individų (savininkų) gyvenime. Diskusijos apie privačios nuosavybės 
paskirtį ir jos reikšmę jau daugelį šimtmečių audrino ne vieno filosofo, politi-
ko ar mąstytojo vaizduotę. Gilios, pagrindinės privačios nuosavybės teisės 
tradicijos susiklostė senovės Romos teisėje. Buvo įtvirtinta, kad tam tikras 
turtas turi priklausyti tik valstybei ir negalėjo priklausyti privatiems asmenims 
nuosavybės teise328. Viduramžiais žlugusios Vakarų Romos imperijos teritori-

                                                 
328 Nuosavybė pagal Justinianą buvo klasifikuojama: 1. Res communes – bendra nuosavybė, t. y. 

oras, tekantis vanduo, jūra, ir jūros pakrantė. Suteikta teisės statyti namus pakrantėje išim-
ties tvarka tik su magistrato leidimu, bet neturėjo žemės nuosavybės toje vietoje; 2. Res pu-
blicae  valstybės nuosavybė, t. y. keliai, upės ir uostai, išskirtinę reikšmę turėjo upių krantai, 
kurie priskiriami kaip viešajai nuosavybei quoad usum  laivininkystės tikslu; 3. Res universi-
tatis – bendroji nuosavybė arba vadinama kolektyvinė nuosavybė, t. y. stadionai, teatrai ir 
kiti visuomeniniai pastatai, kitaip tariant, viešoji nuosavybė; 4. Res nullius – tai nuosavybė, 
kuri tuo metu niekam nėra priklausanti, t. y. laukiniai gyvūnai, apleisti daiktai ir t. t. Ši ka-
tegorija dar skirstoma į tris klases: a) Res sacrae – šventyklos, bažnyčios ir jų turinys. Šių 
daiktų nebuvo galima parduoti, išskyrus belaisvių išpirkimo atvejus; b) Res religiosae – 
žemė, skirta lavonams laidoti. Mirę žmonės buvo laidojami savo žemėse, bet jeigu laidojama 
svetimoje žemėje, reikėjo turėti tos žemės savininko sutikimą; c) Res sancatae – miesto var-
tai ir sienos, tai mažiausią svarbą turėjo privatinei teisei.  
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joje atsiradusios valstybės didesniu ar mažesniu mastu perėmė romėnų teisę. 
Pakitusi romėnų teisė toliau vystėsi skirtingose šalyse, tačiau vienu pagrindi-
nių jos principų liko nuosavybės laisvės principas329.  

Lietuva taip pat perėmė Romos teisę, ir vieni pirmųjų tai atspindintys 
teisės šaltiniai yra Lietuvos Statutai. Juose, be kitų nuostatų, buvo įtvirtinta ir 
bandyta sureguliuoti privačios nuosavybės teisę – žemės nuosavybės330, pavel-
dėjimo331, šeimos turto teisinio režimo332 klausimus. Pirmąjį Statutą keitė 
Antrasis, o šį Trečiasis, kuris galiojo nuo 1588 m. iki 1840 m. Per Lietuvos–
Lenkijos valstybės padalijimus Prūsijai tekusi Lietuvos Užnemunė buvo Na-
poleono įjungta į jo sukurtą Varšuvos kunigaikštiją. Joje, kaip ir kitose savo 
valdomose šalyse, Napoleonas įvedė savo vardu pavadintą civilinį kodeksą. 
Tad Suvalkija buvo bene vienintelė sritis, kur Lietuvos Statutas nustojo veikti 
tik prieš 1840 m. Rusijos imperijos Įstatymų sąvado, galiojusio Lietuvos teri-
torijoje (dešiniajame Nemuno krante), X tomo pirmosios dalies 420 straips-

                                                 
329 Buckland, W. W. A manual of roman private law. Cambridge: Cambridge University Press, 

1939, p. 107–109. 
330 Kodifikuojant nuosavybės teisę, visuose trijuose Statutuose aiškiai apibrėžtos žemės nuosa-

vybės rūšys – pirma, tai didžiojo kunigaikščio domenas, antra – ponų ir stambių bajorų alo-
dinė nuosavybė ir už tarnybą gauta leno teisėmis žemė, trečia – laisvųjų valstiečių asmeninės 
žemės nuosavybė. Pirmajame Lietuvos Statute bajorams leidžiama laisvai disponuoti tik 
trečdaliu turimo dvaro, prieš tai gavus didžiojo kunigaikščio leidimą.  

331 Statutuose buvo įtvirtintas paveldėjimas pagal testamentą ir įstatymą. Numatyti asmenys, 
kurie neturi teisės paveldėti. Testamentus galėjo sudaryti tik sveiko proto asmenys. Buvo 
nustatytas draudimas palikti testamentu turtą belaisviui arba šeimynykščiui. Neprivile-
gijuotų miestų miestiečiai ir paprasti žmonės turėjo ribotą testamento sudarymo teisę. Jie 
testamentu galėjo palikti tik vieną trečiąją kilnojamojo turto pasirinktam asmeniui, o du 
trečdalius privalėjo palikti vaikams. Paveldint pagal įstatymą tėvonijas ir motinos turtą pa-
veldėdavo kunigaikštukų, ponų, šlėktų ir miestiečių sūnūs bei dukterys. Tėvoninę žemę da-
lydavosi broliai. Seserys gaudavo kraičiui ketvirtadalį tėvoninės ir pirktos žemės. Lygiomis 
dalimis broliams ir seserims buvo dalijamas tik mirusios motinos turtas. Žmona po vyro 
mirties gaudavo tik įkraitį (veno), o visas kitas turtas lygiomis dalimis buvo dalijamas sū-
nums.  

332 Visų trijų Lietuvos Statutų galiojimo laikotarpiu šeimos nuosavybės santykių reguliavimo 
ypatumus LDK nulėmė trys esminiai dalykai. Tai, pirma, šeimos luominė priklausomybė – 
bajoro šeima, miestiečio šeima, valstiečio šeima, antra, turtinis pajėgumas ir, trečia, turto pa-
skirstymas tarp sutuoktinių. Statutuose numatytos ištuokų galimybės, tėvų ir vaikų turti-
niai santykiai (ypač per paveldėjimo teisės institutą, t. y. kai mirdavo vienas iš tėvų). 
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nis taip pat įtvirtino privačią nuosavybę333.  
Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpiu 

buvo įgyvendinti laisvosios rinkos veikimo principai, tarp jų ir prigimtinės 
teisės į privačią nuosavybę apsaugą ir gynybą.  

Situacija iš esmės pasikeitė sovietinės okupacijos laikotarpiu, kai visa Lie-
tuvos teisė, o ypač privatinė teisė, buvo veikiama socialistinės ideologijos. Pri-
vati nuosavybė pamažu, bet per trumpą laiką buvo panaikinta ir neigiama, 
smerkiama kaip blogis, aukštinant socialistinę santvarką, pagrįstą visuomeni-
ne nuosavybe. Pirmasis socialistinės ideologijos uždavinys buvo išstumti iš ci-
vilinės teisės privačią nuosavybę. Fiziniai asmenys galėjo turėti tik teisiškai ri-
botą kiekį asmeninio vartojimo reikmenų, t. y. tiek, kiek reikia asmeniniams 
poreikiams tenkinti (pvz., vieną namą ar butą, vieną karvę ir t. t.).334  

Reikia pastebėti, kad Lietuvos teisės aktuose ir Lietuvos teritorijoje vei-
kusiuose įstatymuose privati nuosavybė buvo suprantama kaip vertybė, o tai 
pamažu suformavo atitinkamą žmonių suvokimą, pagarbą šiam institutui. 
Kaip to iliustraciją galima paminėti nacistinės Vokietijos okupuotoje Lietu-
vos teritorijoje nuo 1941 m. birželio 23 dienos iki tų pačių metų rugpjūčio 5 
d. veikusios Lietuvos laikinosios vyriausybės, sprendimus335. Vos pradėjusi 
veikti ši Vyriausybė paskelbė, jog „Išlaisvintos Lietuvos tautos ūkio santvarka 
grindžiama privatine nuosavybe, kaip būtiniausia sąlyga ekonominei gerovei 
kurti, ir viešąja nuosavybe, apimančia svarbiausias ūkio sritis“336. Kartu buvo 
priimtas įstatymas dėl „Turtams denacionalizuoti valdybos sudarymo“337. 
Šiais dviem ir daugeliu kitų aktų Lietuvos laikinoji vyriausybė vienareikšmiai 
deklaravo savo požiūrį į privačią nuosavybę ir jos apsaugą. 

                                                 
333 Civiliniuose įstatymuose nustatytas nuosavybės teisės požymis – išimtinumas ir nepriklau-

somybė nuo pašalinio asmens – reiškė, kad niekas neturi teisės kliudyti savininkui naudotis 
jam nuosavybės teise priklausančiu daiktu.  

334 Pakalniškis, V. Nuosavybės teisės doktrina ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ju-
risprudencija. 2002, 28(20): 69–79.  

335 Primintina, kad 1940 m. liepos 15 dieną Lietuva buvo Tarybinės armijos okupuota ir buvo 
pradėtas intensyvus privačios nuosavybės (didelės ir vidutinės įmonės, banko sąskaitos, bu-
tai, namai, automobiliai ir t. t.) nacionalizacijos procesas. Buvo pradėta žemės reforma, ku-
rios metu žemė buvo paimama iš privačių savininkų ir perduodama bežemiams. 1941 me-
tais Lietuvą okupavo Vokietija. Dar vėliau, 1945 m. Lietuvą okupavus rusų armijai, visoje 
mūsų šalies teritorijoje iki 1990 m. veikė TSRS teisinė sistema.  

336 Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai 1941 m. birželio 24 d.–rugpjūčio 4 d. 
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001, p. 23. 

337Ibid.  
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Atkūrus nepriklausomybę buvo brandinamos politinės ir teisinės priva-
čios nuosavybės Lietuvoje atkūrimo idėjos338. Vieni pirmųjų LR Aukščiausio-
sios Tarybos – Atkuriamojo Seimo sprendimų buvo įtvirtinti tris tautos va-
lios išraiškos pamatines ir principines nuostatas, t. y., pirma, neginčytinai pri-
pažinti Lietuvos valstybės ir jos piliečių nuosavybės teisės tęstinumą, antra, 
nustatyti, kad Lietuvos piliečiai turi teisę susigrąžinti pagal įstatymo apibrėž-
tas ribas ir tvarką išlikusį, jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą natūra, o kai 
negalima jo susigrąžinti – teisę gauti kompensaciją ir, trečia, pripažinti Lietu-
vos piliečiams teisę neatlygintinai gauti naujai sukurto (okupacijos metu) 
valstybinio turto, skiriamo privatizacijai, dalį339. Kartu buvo atkurtos laisvai 
rinkai veikti būtinos teisinės prielaidos – privati nuosavybė ir jos visapusiška 
apsauga, įtvirtinta sutarčių laisvė, nevaržoma ūkinės ir komercinės veiklos 
plėtojimo teisė bei šios veiklos dalyvių lygybė. Profesorius V. Landsbergis, pri-
simindamas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ideologiją, rašo, jog nuosavybės, 
kaip vienos iš prigimtinių žmogaus teisių, tęstinumas buvo itin reikšmingas ir 
daug ką lemiantis340.  

Socialistinės nuosavybės teisės doktrinos postulatus dėl nuosavybės sam-
pratos, jos turinio ir ypač jos negatyvų požiūrį į privačią nuosavybę padėjo 
griauti prieš pat nepriklausomybės atkūrimą LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
priimtas Nuosavybės pagrindų įstatymas341. LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai, realiai suvokdami politinių procesų raidą, likus mėnesiui iki nepri-
klausomybės atkūrimo – 1990 m. vasario 12 d. nesipriešino mokslininkų ir 
naujųjų politinių jėgų pareikštoms iniciatyvoms įstatymu įtvirtinti privatinę 
nuosavybę. Šio įstatymo 1 straipsnyje buvo aiškiai nurodytas jo pagrindinis 
tikslas – atkurti pilnavertį nuosavybės teisės institutą, kurio pagrindas būtų 
privačios nuosavybės teisė. Nuosavybės pagrindų įstatymo esmę sudarė nuo-
statos, įtvirtinančios, jog nuosavybę sudaro piliečių privatinė nuosavybė, pi-
liečių, susijungusių į grupes (kolektyvus), nuosavybė ir valstybinė nuosavybė 

                                                 
338 Vertindamas reikalavimo teises į nacionalizuotą turtą, Europos Žmogaus Teisių Teismas yra 

ne kartą konstatavęs, kad valstybė neturi pareigos grąžinti kitos valstybės nacionalizuotą 
turtą, tačiau jeigu ji tokią pareigą prisiima, tai asmuo turi visas galimybes ginti savo teises 
pagal Europos žmogaus teisių ir laisvių konvenciją. 

339 Kaimas lūžio metais: Lietuvos žemdirbių sąjūdžio idėjų ir veiksmų dvidešimtmetis. Autorių 
kolektyvas. Sudarytojas M. Treigys. Kaunas: VšĮ Spalvų kraitė, 2008, p. 315. 

340 Sąjūdis ateina iš toli. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo Tarybos narių kalbos, 
atsiminimai, apmąstymai. Autorių kolektyvas. Vilnius: Margi raštai, 2008, p. 444–452.  

341 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 7-167. 
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(2 str.); nuosavybės teisės subjektu gali būti bet kuris fizinis asmuo, fizinių 
asmenų kolektyvas, turintis juridinio asmens teises (4 str.); „savininkas turi 
teisę naudoti savo turtą bet kokiai ūkinei ar kitai įstatymais neuždraustai 
veiklai“ (10 str.); „turto savininkas turi teisę samdyti darbui kitus asme-
nis“(11 str.); fiziniams asmenims leidžiama turėti nuosavybės teise bet kokį 
turtą (13 str.). Atitinkamai buvo pakeistas ir Lietuvos TSR Konstitucijos II 
skyrius „Ekonominė sistema“. Taigi, kai po mėnesio buvo atkurta Lietuvos 
nepriklausomybė, jau buvo gana daug padaryta, kad nedelsiant būtų pertvar-
komi nuosavybės santykių reglamentavimo teisiniai aktai. Todėl tą pačią die-
ną – 1990 m. kovo 11-ąją, kai Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatai 
priėmė aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“, buvo pri-
imtas ir Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, kurio 4 skirs-
nio „Ekonominė sistema“ buvo sudaryta minėto įstatymo pagrindu. Vėliau, t. 
y. priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją, šios nuostatos įgijo aiškesnes 
formuluotes. Taip pradėjo formuotis ir per keletą ekonominės reformos metų 
susiformavo ne tik privačios nuosavybės teisė, bet ir realūs privačios nuosavy-
bės teisiniai santykiai, jais grindžiamas krašto ūkis342. 

Šiandien mes neabejotinai galime pasakyti, kad pagrindinis ir aukščiausią 
juridinę galią turintis teisės aktas, ginantis piliečių teisę į privačią nuosavybę, 
yra Konstitucija. Pagal Konstitucijos 23 straipsnį nuosavybė yra neliečiama, o 
nuosavybės teises saugo įstatymai.  

Skirtingais visuomenės raidos etapais buvo skirtingai žiūrima į privačią 
nuosavybę, nevienareikšmiai buvo suvokiama jos paskirtis. XIX a. vyravo 
nuomonė, kad privačios nuosavybės teisė turi būti ribojama, kaip tai turi būti 
atlikta, kokios teisės normos ir kokiu mastu turi būti taikomos ribojant priva-
čios nuosavybės teisę343. Įdomu paminėti, kad, pavyzdžiui, krikščioniškoji 
tradicija taip pat niekada nepripažino nuosavybės teisės absoliutumo ir nelie-
čiamybės. Priešingai, ji visada šią teisę traktavo kaip visuotinę teisę į sukurtus 
ir visiems naudotis skirtus daiktus; teisė į privatinę nuosavybę pavaldi bendro 

                                                 
342 Pakalniškis, V., Žilys, J. The problem of the Institute of Property and the resitution of pro-

perty rights in constitutional jurisprudence of Lithuania. Some issues of genesis. Īpašums, 
tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas: rakstu krājums. 2006. ISBN 9984766 
73X, p. 43–52. 

343 Socializmas su Karlu Marxu priešakyje privatinę nuosavybę laikė žmonijos susvetimėjimo 
šaltiniu ir visuomeninio skurdo priežastimi. Lietuvoje iki 1989 m. buvo deklaruojama, kad 
nuosavybės panaikinimas esą užtikrintų tobulą gyvenimą. 
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naudojimosi teisei344. Net ir šiandien skirtingose valstybėse privačios nuosa-
vybės statusas yra nevienodas. Vienose šalyse įtvirtinta, kad savininko teisių 
įgyvendinimas privalo būti socialiai orientuotas, kad nuosavybė atlieka tam 
tikrą socialinį vaidmenį, o savininkas turi tenkinti ne tik savo asmeninius in-
teresus, bet ir rūpintis, kad jo privati nuosavybė turi tarnauti viešam intere-
sui345, pavyzdžiui, Vokietijoje.  

Taip pat girdime ir priešingą nuomonę, kad teisė į privačią nuosavybę 
yra absoliuti, kad ji turi būti saugoma kaip išskirtinis prioritetas. Lietuvos li-
beraliojo kapitalizmo ideologo P. Vileišio teigimu, visoks nuosavybės varžy-
mas ne tik būtų pasikėsinimas į žmogaus prigimtinę teisę į nuosavybę, bet ir 
neskatintų „energiško veikimo“, dėl kurio „žmogus visuomet taps pergalėtoju 
gyvenimo kovoje“. To padaryti negalinti jokia valdžia, priimdama atitinka-
mus įstatymus346.  

Lietuvoje nuo 1990 m. privačios nuosavybės teisės apsauga buvo dekla-
ruojama ir įtvirtinama įvairiuose teisės aktuose, o nuo 1992 m. yra ginama 
svarbiausio valstybės teisės akto – Konstitucijos. Šią teisę, kaip vieną itin 
reikšmingų teisių, įtvirtina ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija (toliau – Konvencija)347. Konvencija buvo ratifikuota 1995 m. 
Lietuvos Respublikos Seime. Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. 
išvadoje „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, vertindamas Konvencijos santykį su 
Lietuvos valstybės vidaus teisine sistema, konstatavo, kad Konvencija yra ypa-
tingas tarptautinės teisės šaltinis, kurio tikslas kitoks nei daugumos kitų tarp-
tautinės teisės aktų. Šis tikslas yra visuotinis – siekti, kad Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje skelbiamos teisės būtų visuotinai ir veiksmingai pripažįs-

                                                 
344 Spieker, M. The Universal Destination of Goods: The Ethics of Property in the Theory of a 

Christian Society. Journal of Markes and Morality. 2005, vol. 8, p. 333–354.  
345 „Property entails obligations. Its use should also serve the public interest“ – tokia nuostata 

yra įtvirtinta Vokietijos Konstitucijos 14 straipsnyje.  
346 Pruskus, V. Nuosavybės ir klasinių santykių aiškinimas XX a. pradžios Lietuvos katalikų in-

telektualų darbuose. LOGOS-LOGOS: A Journal of Religion, Philosophy, Comparative Cul-
tural Studies and Art (LOGOS). 2006, Nr. 46, p. 139–153; www.ceeol.com.  

347 Nuosavybės teisės apsaugos garantijos buvo ir yra įtvirtintos tokiuose teisiniuose dokumen-
tuose, kaip 1215 m. Magna Charta, 1791 m. Jungtinių Amerikos Valstijų Teisių bilis, 1948 
m. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1969 m. Jungtinių Amerikos Valstijų žmogaus tei-
sių konvencija ir kt.  
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tamos ir kad jų būtų laikomasi ginant ir toliau įgyvendinant žmogaus teises ir 
pagrindines laisves. Šiuo, t. y. tikslo, požiūriu Konvencija atlieka tokią pat 
funkciją kaip ir konstitucinės žmogaus teisių garantijos. Konstitucija įtvirtina 
šias garantijas šalyje, o Konvencija – tarptautiniu lygiu. Apibrėždamas 
Konstitucijos ir Konvencijos santykį, Konstitucinis Teismas taip pat konsta-
tavo, kad ratifikuota Konvencija tampa valstybės teisės aktų sistemos dalimi. 
Ratifikuodama Konvenciją Lietuva kartu prisiėmė įsipareigojimą garantuoti 
Konvencijoje įtvirtintas žmogaus teises ir laisves kiekvienam jos jurisdikcijoje 
esančiam asmeniui, o valstybės organai, vykdantys teisinę žmogaus teisių ir 
laisvių gynybą, turi tiesiogiai taikyti Konstitucijos normas, taip pat įgyvendin-
ti Konstitucijai neprieštaraujančias Konvencijos nuostatas348. 

LR Konstitucinis Teismas yra pripažinęs nuosavybės teisę į paskirtą ir 
mokamą pensiją349, teisę paveldėti ir palikti palikimą350, reikalavimą išmokėti 
teisingą atlyginimą už darbą351 ir pan. 
                                                 
348 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo 

„Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“ 7 straipsnio ketvirtosios dalies ir 12 
straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 86-
1949.  

349 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybi-
nių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo“ 
nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų valstybinių socialinio 
draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 84 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 
straipsnio 4 daliai (1994 m. liepos 18 d. redakcija)“. Valstybės žinios. 2003, Nr. 115-5221.  

350 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 573 straipsnio (1994 m. gegužes 17 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 24-889. 

351 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, ka-
lėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valsty-
binių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies (2000 m. gruodžio 21 d. redakcija) ir 13 
straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintų vidaus reikalų, spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų depar-
tamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų 
skyrimo bei mokėjimo nuostatų 25 punkto 2 pastraipos (2001 m. gegužės 25 d. redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir šių nuostatų  5 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsau-
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Pagal LR Konstitucijos 18 straipsnyje įtvirtintą principą žmogaus teisės 
ir laisvės, tarp jų ir teisė į privačią nuosavybę (nors tai tiesiogiai nėra įrašyta 
Konstitucijos tekste), yra prigimtinės. Konvencija nesukuria naujų nei garan-
tuotos Konstitucijoje žmogaus teisių, tačiau užtikrina tarptautines jų gynimo 
priemones. Konvencijos santykis su nacionaline teise – tai, kad ji yra pripažįs-
tama mūsų valstybės vidaus teisės aktų sistemos dalimi, lemia, jog Konvenci-
joje nustatyti tarptautiniai žmogaus teisių ir laisvių gynybos būdai ir valstybės 
viduje veikiantys žmogaus teisių gynybos būdai negali būti taikomi atskirtai 
vienas nuo kito.  

Tačiau nuosavybės teisių ribotumą lemia kitos, negalimos pažeisti, Kons-
titucijos nuostatos: nustatančios valstybės pareigą reguliuoti ūkinę veiklą taip, 
kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (46 straipsnis), valstybės pareigą remti 
kultūrą ir mokslą, rūpintis kultūros paveldo (42 straipsnis) bei gamtinės ap-
linkos, augalijos ir gyvūnijos (54 straipsnis) apsauga, kiekvieno žmogaus pa-
reigą nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (28 straipsnis)352. Panašios nuosta-
tos yra įtvirtintos ir Airijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos353 ir kitų vals-
tybių konstitucijose. Ypatingą reikšmę tam tikriems objektams suteikia 
Konstitucijos 47 straipsnis, nustatantis valstybinės reikšmės saugomų teritori-
jų (parkų) bei istorijos, archeologijos ir kultūros objektų išimtinę respublikos 
nuosavybę. Šioje vietoje svarbu paminėti privačios nuosavybės paskirties su-
vokimą, jos socialinės reikšmės bei apsaugos mechanizmus pagal Konstituciją 
ir tarptautinius teisės aktus. Kalbėdamas apie Konstitucijos socialines pra-
smes, profesorius J. Žilys teigia, kad: „Konstitucinės tvarkos tvarumo prielai-
dos yra ne tik atitinkamos teisinės, politinės garantijos, bet ir tokia visuome-

                                                                                                            
gos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pa-
reigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 daliai“. Valstybės žinios. 2003, 
Nr. 68-3094.  

352 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014. 
353 Airijos Konstitucijos 43 straipsnio 2.1 dalyje teigiama: „Valstybė pripažįsta, kad nuosavybės 

teisių įgyvendinimas pilietinėje visuomenėje privalo būti reguliuojamas socialinio teisingumo 
principais.“ Danijos Konstitucijos 74 straipsnyje nustatyta, jog: „Laisvą ir lygiateisę veiklos 
galimybę draudžiama riboti, jei tai nėra pagrįsta visuomenės gerove.“ Estijos Konstitucijos 32 
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad apribojimai naudotis nuosavybės teise priklausančiu turtu 
gali būti nustatyti tik įstatymu. O turtas negali būti naudojamas pažeidžiant trečiųjų asme-
nų ir visuomenės interesus. Italijos Konstitucijoje, 42 ir 44 straipsniuose teigiama, kad įsta-
tymai nustato nuosavybės apribojimu užtikrinant jos socialinę funkciją. Siekiant užtikrinti 
racionalų dirvožemio naudojimą ir nustatyti teisingus bei racionalius socialinius santykius, 
įstatymai nustato prievoles ir apribojimus privačiai žemės nuosavybei. 
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nės būsena, kai visuomeninio gyvenimo pagrindas yra socialinis teisingumas, 
socialinių grupių ir jų interesų santarvė, visais atžvilgiais pateisinamas nuosa-
vybės santykių teisinis reguliavimas. Taigi konstitucijų saugumą lemia tokia 
visuomenės ir valstybės organizacija, kuri yra orientuota ne tik į liberaliųjų 
teisių ir laisvių užtikrinimą, bet ir žmonių socialinio orumo garantijas.“354 
Analogiją galima pastebėti ir analizuojant teisės į privačią nuosavybę socialinį 
aspektą. Šiuo metu Lietuvoje privačių asmenų galimybės savo nuožiūra įgy-
vendinti savininko teises gali būti ribojamos konkrečiais, įstatyme nustatytais 
atvejais, ir valstybei suteikiama teisė, siekiant viešųjų interesų, įsikišti į priva-
čių fizinių ir juridinių asmenų nuosavybės teisinius santykius. Lietuvos Res-
publikos civilinio kodekso 4.51 straipsnis įtvirtina, kad: „daiktus, turinčius 
ypatingą reikšmę Lietuvos Respublikos ūkiui, visuomenės ar valstybės saugu-
mui, arba dėl kitų priežasčių (ginklai, smarkiai veikiantys nuodai ir kt.) galima 
įsigyti tiktai pagal specialius leidimus“. Tokie privačios nuosavybės teisės ap-
ribojimai valstybės institucijų sprendimu yra taikomi privatiems savininkams, 
kaip civilinių teisinių santykių dalyviams. Nagrinėdami šiuos aspektus neiš-
vengiamai susidursime su konfliktu, kas yra svarbiau: atskiro individo teisė į 
privačią nuosavybę ar visuomenės interesas, reikalaujantis paimti daiktą iš 
privačios nuosavybės, tenkinant viešąjį interesą. Teisė į privačią nuosavybę 
lieka pavaldi universaliojo turto paskirstymo principui. Privatinės nuosavybės 
funkcija nėra vien tik tarnauti visuotinei gerovei. Ji visų pirma padeda asme-
nybei vystytis, o tai ir yra visuotinės gerovės tikslas. Privačios nuosavybės teise 
priklausančio turto paėmimas visuomenės poreikiams tenkinti yra leistinas 
tik tada, kai tai prisideda prie visuotinės gerovės užtikrinimo. Tačiau konfis-
kacijų niekada negalima pateisinti (išskyrus, kai tai yra būtina pagal baudžia-
muosius įstatymus). Totalitarinės valdžios vadovaujamų valstybių konfiskaci-
jos (išimtis – tik po jų žlugimo garantuojama restitucija) kelia grėsmę žmo-
gaus teisėms, taip pat teisinės valstybės legitimumo sąlygoms. Jau XIII a. To-
mas Akvinietis tvirtino, kad nuosavybė yra visuomeninės santvarkos pagrin-
das. Jis teigiamai atsakė į klausimą, „ar žmogus gali turėti nuosavybės?“ Nuo-
savybės atsiradimas susijęs su darbu, kuris atliekamas tam, kad ji atsirastų. Ki-
ta vertus, žmogiškieji reikalai geriau tvarkomi, jei kiekvienas žino savo atsa-
komybės sritį, turi savo nuosavybę. Pasak jo, privati nuosavybė palankesnė 

                                                 
354 Žilys, J. Konstitucijos socialinės prasmės. Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr. 4, p. 310–

324.  
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taikiai būklei visuomenėje palaikyti. Kuo daugiau bendrų dalykų, tuo dažniau 
esą dėl jų kyla ginčų355. 

LR Konstitucijos nuostata dėl nuosavybės neliečiamumo taikytina vie-
nodai ir tai nuosavybei, kuri priklauso privatiems asmenims, ir tai, kuri pri-
klauso visuomenei – valstybei.  

Šiandien, kai valstybės turi sukūrusios veiksmingas privačios nuosavybės 
teisės apsaugos sistemas, gali susiklostyti situacija, kada iškils poreikis apriboti 
privačią nuosavybę, tenkinant tam tikros visuomenės grupės narių interesus. 
Valstybė turi teisę nustatyti tokius privačios nuosavybės teisių apribojimus, 
kokių reikia bendram labui, ar net paimti turtą, tai pripažinta tiek pagal Kon-
venciją, tiek ir pagal LR Konstituciją. Privačios nuosavybės teise priklausančio 
turto paėmimo visuomenės poreikiams galimybė yra numatyta ir Konvencijo-
je, konkrečiai Pirmojo protokolo 1 straipsnyje, nustatančiame, kad: „Kiekvie-
nas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe. Iš 
nieko negali būti atimta jo nuosavybė, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra būtina 
visuomenės interesams ir tik įstatymo nustatytomis sąlygomis bei vadovaujantis 
bendraisiais tarptautinės teisės principais.“ Taip pat turto priverstinis paėmi-
mas yra numatytas ir mūsų šalies Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje, kurioje 
įtvirtinta, jog: „(...) Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka 
visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama“. Analogiškos nuostatos yra ir 
daugelio kitų valstybių, tokių kaip Danija, Estija, Ispanija, Norvegija, Vokieti-
ja356, taip pat kitų valstybių konstitucijose.  

                                                 
355  Spieker, M., p. 333–354.  
356  Danijos Konstitucijos 73 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad: „Nuosavybės teisės yra 

neliečiamos. Nė vienas asmuo negali būti priverstas perleisti savo nuosavybę, išskyrus, kai to 
reikia viešai gerovei. Tai gali būti padaryta tik tuo būdu, kaip numatyta įstatyme ir visiškai 
kompensuojant“; Estijos Konstitucijos 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Visų nuosavybės 
teisės yra neliečiamos ir yra vienodai ginamos. Nuosavybė negali būti privalomai paimta be 
savininko sutikimo, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir laikantis įstatymo nustatytų 
procedūrų bei teisėtai ir tinkamai atlyginant. Kiekvienam, iš kurio nuosavybė buvo 
priverstinai paimta be jo pritarimo, garantuojama teisė kreiptis į teismą ginčijant patį 
priverstinio paėmimo faktą, kompensacijos pobūdį bei dydį“; Ispanijos Konstitucijos 33 
straipsnio 23 dalyje teigiama: „Iš niekieno nuosavybė ir teisės į ją negali būti atimtos, išskyrus 
siekiant teisėtos visuomenės naudos ar visuomenės intereso, prieš tai visiškai kompensavus jos 
savininkui pagal įstatymo nuostatas“; Norvegijos Konstitucijos 105 straipsnis nustato, kad: 
„Jeigu valstybės gerovė reikalauja, kad asmuo atsisakytų savo kilnojamojo ar nekilnojamojo 
turto visuomenės labui, jis turi gauti visišką kompensaciją iš iždo“; Vokietijos Konstitucijos 
14 straipsnis įtvirtina, kad: „Ekspropriacija yra galima tik siekiant viešos gerovės. Ji gali būti 
vykdoma tik vadovaujantis įstatymu ir tinkamai kompensuojant. Kompensacijos dydis turi 
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Privačios nuosavybės teisė gali būti apribojama ar nuosavybė paimama, 
kai tokia galimybė yra aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta nacionaliniuose 
įstatymuose, ši nuosavybė bus skirta visuomenės poreikiams tenkinti ir už pa-
imamą nuosavybę bus tinkamai atlyginama. Be šių trijų pagrindinių reikala-
vimų, įtvirtintų Konstitucijoje, kurių privaloma laikytis paimant turtą iš pri-
vačios nuosavybės, būtina vadovautis proporcingumo tarp viešųjų ir privačių 
interesų principo.  

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) yra svarbiausia insti-
tucija, nagrinėjanti bylas dėl nustatytų apribojimų pagrįstumo visuomenės in-
teresais, dėl apribojimo valdyti ir naudotis turtu suderinamumo su privačios 
nuosavybės teise. EŽTT pasiekia ir jame yra nagrinėjami kraštutiniai atvejai, 
kai nacionalinių teismų sprendimai netenkina savo teises ginančių savininkų 
interesų. Nagrinėjamos bylos parodo, kaip tarptautiniu teisiniu lygiu suvo-
kiama nuosavybės teisės neliečiamybė ir kiek leistina visuomenės labui riboti 
savininkų nuosavybės teises.  

Konvencijos Pirmasis protokolas yra bene vienintelis teisiškai įpareigo-
jantis tarptautinio pobūdžio dokumentas, kuriame sureguliuotos valstybės 
galios riboti nuosavybės teisę ir nustatyti teisinės apsaugos nuo valstybės nu-
statomų ribojimų standartai. 

Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta konstitucinė nuosavybės teisės ga-
rantija neturi Konstitucijos tekste aiškiai įtvirtintos specialios apribojimų tai-
syklės, skirtos ginti nuo nepagrįstų valstybės ribojimų ir yra išvestina iš kons-
titucinės jurisprudencijos.  

Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnis įtvirtina netrukdomo nuo-
savybės naudojimo principą ir garantuoja apsaugą nuo vienašališko valstybės 
kišimosi. Kita vertus, tas pats straipsnis įtvirtina valstybės galimybę tam tik-
romis sąlygomis riboti privačios nuosavybės teisę, tuo įtvirtinant įpareigojan-
čios nuosavybės koncepciją. Aptariamas straipsnis įtvirtina teisę netrukdomai 
įgyvendinti privačios nuosavybės apsaugą nuo vienašališko turto paėmimo, 
apsaugą nuo vienašališkos nuosavybės naudojimo kontrolės. Pirmuoju proto-
kolu, kaip ir Konstitucija, siekiama, kad nuosavybės teisės apribojimai būtų 
teisėti, tarnautų visuomenės labui ir už paimamą nuosavybę būtų tinkamai at-
lyginama. Valstybės kišimasis į nuosavybės teisinius santykius gali būti verti-

                                                                                                            
tinkamai kompensuojant. Kompensacijos dydis turi būti nustatytas derinant viešąjį interesą ir 
suinteresuoto asmens pozicijas. Tuo atveju, kai kyla ginčas, jis gali būti sprendžiamas bendro-
sios kompetencijos teismuose.“ 
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namas kaip trukdymas naudotis privačia nuosavybe, kaip nusavinimas, kaip 
naudojimosi nuosavybe kontrolė, kaip mokesčių, rinkliavų ir kitų mokėjimų 
užtikrinimo priemonė.  

Konvencijos garantuojamų teisių kontekste nuosavybės teisės samprata 
yra kintanti, nes ir pati Konvencija yra ne statiška, o dinamiška priemonė, t. y. 
įtvirtina dinamišką privačios nuosavybės koncepciją. Pirmojo protokolo ap-
sauga garantuojama plačiam turtinių interesų ratui, kurį galima nustatyti tai-
kant ekonominės vertės ir realaus egzistavimo kriterijus. EŽTT pasisako už 
nuosavybės kaip turto gynimą plačiausia prasme, įskaitant ekonominio pobū-
džio turtines teises ir interesus.  

Konvencijos nuostatos taikomos ne tik tada, kai pati valstybė riboja pri-
vataus savininko nuosavybės teisę ar įgalioja tai daryti trečiąjį asmenį, bet ir 
tada, kai valstybė nesiima pozityvių veiksmų, turėdama pareigą veikti, kad bū-
tų tinkamai sureguliuoti santykiai tarp privačių asmenų357. 

Galimybė taikyti teisės į privačią nuosavybę apribojimus ir jų taikymo 
kontrolė suteikta valstybių diskrecijai. Teismas vertina, ar valstybės panaudo-
tos priemonės buvo pateisinamos, vadovaudamasis šiais kriterijais: pirma, ar 
jos yra teisėtos, antra, ar jomis siekiama bendrojo intereso, ir, trečia, ar yra 
proporcingos siekiamam tikslui, išlaikant teisingą pusiausvyrą tarp visuome-
nės ir individo interesų.  

EŽTT jurisprudencijoje yra priimta bendra valstybės galių kištis į nuosa-
vybės santykius teisėtumo nustatymo formulė, sudaryta iš teisėtumo, visuo-
menės interesų patenkinimo (teisėto tikslo) ir teisingos interesų pusiausvyros, 
pagrįstos proporcingumo principu, kriterijų358. Kita vertus, kriterijų turinys, 
ypač teisingos pusiausvyros principo taikymas, skiriasi pagal teisės į nuosavybę 
apribojimo formas359. 

Privačios nuosavybės teisės ribojimo priemonė turi būti teisėta, tenkinti 
viešąjį interesą, turi būti proporcinga siekiamam tikslui, išlaikant tinkamą pu-
siausvyrą tarp visuomenės bendrųjų bei individo interesų360, ir už paimamą 
nuosavybę ar jos apribojimą būtų tinkamai atlyginta.  

Pirma taisyklė yra susijusi su teisėtumo reikalavimu, kuris užtikrinamas 
teisės akto forma ir kokybe, t. y. apribojimas turi būti nustatytas įstatymu, ku-
                                                 
357 Prodan v. Moldova. 18 May 2004, No. 49806/99, ECHR.  
358 Jokela v. Finland. 21 May 2002, No. 28856/95, ECHR.; Broniowski v. Poland. 22 June 

2004, No. 31443/96, ECHR ir kt. 
359 Gillow v. United Kingdom, 24 November 1986, No. 9063/80, ECHR. 
360 Broniowski v. Poland. 22 June 2004, No. 31443/96, ECHR. 
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ris turi būti prieinamas ir aiškus, o jo turinys prognozuojamas, nuspėjamas361. 
Teisės akto aiškumas reiškia, jog asmuo turi turėti galimybę identifikuoti ja-
me įtvirtintas jo teises ir pareigas, o nuspėjamas – galėti numatyti pareigų neį-
gyvendinimo pasekmes. Nuspėjamumo kriterijus lemia valstybės pareigą nuo-
sekliai kvalifikuoti vienarūšius reikalavimus ir užtikrinti teisinių santykių sta-
bilumą taip, kad individas būtų tikras dėl savo elgesio teisinių pasekmių ver-
tinimo ir galėtų tikėtis prognozuojamo teisinių santykių reguliavimo362. 

Antroji taisyklė dėl turto paėmimo ar teisės į privačią nuosavybę apribo-
jimo reikalauja, kad tokie veiksmai būtų neišvengiami visuomenės interesams 
tenkinti. Nėra baigtinio sąrašo interesų, kurie galėtų būti laikomi visuomenės 
bendruoju interesu. Bendruoju interesu EŽTT yra pripažinęs aplinkos ap-
saugą, socialinės politikos įgyvendinimą, priemones alkoholio vartojimui ap-
riboti, priemones kovai su tarptautiniu narkotikų platinimu, moralės apsau-
gą, aprūpinimą gyvenamuoju būstu, priemones fakto ir teisės klaidoms teismų 
sprendimuose ištaisyti ir kt.363 

Trečioji taisyklė nustato, jog nuosavybės teisę ribojanti priemonė turi 
būti proporcinga. Proporcinga priemonė turi būti, pirma, tinkama numaty-
tam tikslui pasiekti, antra, nepanaikinti pačios teisės esmės, trečia, nesukelti 
pernelyg didelės naštos asmeniui, kurio nuosavybės teisei nustatomi apribo-
jimai, palyginti su esamomis alternatyviomis priemonėmis, ketvirta, apriboti 
individualias teises ne daugiau, nei reikia numatytam tikslui pasiekti, o asme-
niui, kurio individualios teisės ribojamos, užtikrinti teisinę galimybę savo tei-
sėtiems interesams ginti.364 Aplinkybėmis, veikiančiomis proporcingumo 
principo patenkinimą, teismas pripažįsta kompensacijos prieinamumą, šalių 
elgesį, valstybės pasirinktų teisių ribojimo priemonių pobūdį ir jų įgyvendinimo 
būdus, procesinių priemonių pažeistoms teisėms ginti prieinamumą ir kt. 

                                                 
361 Soacek, s.r.o.v. v the Czech Republic. 9 November 1999, No. 26449/95, ECHR. 
362 Švilpaitė, E. Nuosavybės teisės apribojimai pagal 1950 m. žmogaus teisių ir pagrindinių lais-

vių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį. Daktaro disertacija. 2004, p. 144. 
363 Pine Valley Developments Ltd and other v. Ireland. 29 November 1991, No. 12742/87, 

ECHR.; Fredin v. Sweden. 18 February 1991, No. 12033/86, ECHR.; Denev v. Sweden. 18 
January 1989, No. 12570/86, ECHR.; Air Canada v. United Kingdom. 5 May 1995, No. 
18465/91, ECHR.; James v. United Kingdom. 15 December 1988, No. 10622/83 ECHR.; 
Handyside v. UK. 7 December 1976, No. 5493/72, ECHR.; Luciano Rossi v. Italy. 15 No-
vember 2002, No. 30530/96, ECHR.; Valova, Slezak and Slezak v. Slovakia. 1 June 2004, 
No. 44925/98 ir kt. 

364 Švilpaitė, E., p. 159. 
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Ketvirtoji taisyklė užtikrina tinkamą kompensavimo už turto paėmimą 
ar nuosavybės teisės apribojimą mechanizmo veikimą. Kompensuoti galima 
dviem būdais: sumokant paimamo daikto ar turto rinkos vertę atitinkančią pi-
nigų sumą privačiam subjektui – savininkui arba iš valstybės nuosavybės pri-
vačion nuosavybėn gali būti perduodamas kitas daiktas ar turtas. Visais atvejais 
būtina prieiti bendrą sutarimą tarp privataus savininko, iš kurio nuosavybės 
turtas yra paimamas, ir valstybės, kuri įsipareigoja atlyginti už paimamą jos 
reikmėms turtą. Priešingu atveju valstybė garantuoja pažeistų teisių ir teisėtų 
interesų gynimą teisme. Atlyginant privalu vadovautis teisingumo, protingu-
mo ir sąžiningumo principais365.  

Nuosavybės teisės ribojimai galimi atskirose ūkinės ir kitos veiklos srity-
se, kuriose apribojimų galimybę numato atskiros Konstitucijos normos366. 
Mūsų šalyje yra suformuota Konvencijos tiesioginio taikymo doktrina bei 
mechanizmas, pagal kurį Konvencija yra sudėtinė teisinės sistemos dalis, tu-
rinti įstatymo galią ir taikoma tiesiogiai.367 E. Švilpaitės nuomone, Konstitu-
cinio Teismo sprendimams suteikus lygiavertiškumą EŽTT jurisprudencijai 
nuosavybės teisių ribojimo srityje, nuosavybės apsaugos norma turėtų būti 
laikoma specialia nuosavybės teisės apsaugos nuo apribojimų norma konsti-

                                                 
365 Lietuvoje yra įstatymais numatyti atvejai, kada valstybė ar savivaldybė, teisėtai ir tinkamai 

atlyginus, gali paimti žemę ar perimti privačios įmonės valdymą iš savininkų tenkinant vi-
suomenės poreikį. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymas įtvirtina, 
kad naujos atominės elektrinės statybai reikalinga žemė gali būti paimama visuomenės porei-
kiams iš privačios žemės savininkų; Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas numato, 
kad Vyriausybė, siekdama užtikrinti saugumą ir patenkinti visuomenės poreikius, turi teisę 
priimti sprendimą dėl dujų įmonės, kuri verčiasi licencijuota veikla, turto valdymo perėmimo 
ar turto išpirkimo; Lietuvos Respublikos bankų įstatymas numato, kad jei pagal Indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą bankui gali įvykti draudžiamasis įvykis ir 
šis įvykis gali kelti pavojų valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ likvidumui ir 
tinkamam draudimo išmokų išmokėjimui, tai banko akcijos iš banko akcininkų gali būti pai-
mamos visuomenės poreikiams teisingai atlyginant. Paimtas akcijas patikėjimo teise valdo, 
naudoja ir jomis disponuoja minėtoji draudimo įmonė. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos 
ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos 
Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose.  

366 Pavyzdžiui, LR Konstitucijos IV skirsnis, įtvirtinantis pagrindines tautos ūkio ir darbo 
nuostatas.  

367 Jočienė, D. Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio ir Lietuvos Respublikos teisė-
je. Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 132–134; Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Bendroji dalis. 
Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 55–62 ir kt. 
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tucinių nuosavybės apribojimų tikslais.368 Kitų šalių nuosavybės teisiniai san-
tykiai taip pat turėtų būti vertinami ir aiškinami remiantis Pirmo protokolo  
1 straipsnyje įtvirtintais minimaliais nuosavybės apsaugos standartais.  

Nesutarus valstybėse Konvencijos dalyvėse dėl nuosavybės teisės apsau-
gos apimties, Pirmojo protokolo 1 straipsnis užtikrina bendruomeninio po-
žiūrio vyravimą nuosavybės santykių reguliavime. Konvencija nustato lanks-
tų, plačią valstybių veikimo laisvę pripažįstantį nuosavybės teisių apsaugos 
standartą. Konvencija pagrįsta dinamiška ir autonomiška nuosavybės teisių 
koncepcija, suteikiančia apsaugą bet kokiam ekonominę vertę turinčiam ob-
jektui, todėl ekonominio pobūdžio nuosavybės gynimas, o ne asmens laisvę ir 
orumą garantuojančios teisės apsauga lemia procesinių gynybos priemonių 
prieinamumo ir kompensacinio kriterijaus pakankamumą pateisinant riboji-
mus.369 EŽTT suteikia valstybių kompetencijai veikimo laisvę nustatyti ben-
drąjį interesą, kuris žymi nuosavybės suvaržymo tikslą, ir pateikti argumentus 
dėl apribojimų proporcingumo. 

Garantijos nuo apribojimų turinys ir valstybių galių daryti įtaką priva-
čios nuosavybės teisei apimtys kinta ir yra vertinamos EŽTT ad hoc pagrindu. 
Apribojimų pateisinimas vertinamas pagal bendrą formulę, kur esminę 
reikšmę turi proporcingumo principas. Šio principo taikymas priklauso nuo 
valstybės veiklos, nustatančios apribojimus, kvalifikavimo formos bei realaus 
valstybės veiksmų pobūdžio ir sukeltų pasekmių.  

Apibendrinant norisi pažymėti, kad šiandien turime pagrindą manyti, 
jog tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek kiti nacionaliniai teisės aktai, 
tiek Lietuvos teisinėje sistemoje galiojantys tarptautiniai teisės aktai sukuria 
tinkamas teisines prielaidas siekti teisės į privačią nuosavybę apsaugos ir gali-
mybių, kad šios teisės įgyvendinimas būtų socialiai orientuotas. Ir tik nuo 
tinkamo teisėsaugos institucijų veikimo taikant teisę priklauso, kaip veiks-
mingai bus saugoma ir ginama teisė į privačią nuosavybę. 
 

                                                 
368 Švilpaitė, E., p. 159. 
369 Ibid., p. 243. 
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VALSTYBĖS  ĮSIPAREIGOJIMAI  ŽALĄ 
PATYRUSIEMS  ASMENIMS.  
REGLAMENTAVIMO  PLĖTRA  PASKELBUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 
 
 
Antanas Rudzinskas 
 
 
 
Asmenys, padarę neteisėtą veiką, pažeidžia ne tik valstybės nustatytą vie-

šąją tvarką, bet ir kitų asmenų turtinius bei su jais susijusius asmeninius ne-
turtinius santykius ir interesus. Dėl to valstybė turi nustatyti ne tik neigiamus 
padarinius, kurie atsiranda nesilaikant įstatymų ar kitų teisės aktų, bet ir grei-
tą bei visapusišką pažeistų teisių ir interesų atkūrimą. Asmens, nukentėjusio 
nuo teisės pažeidėjo, interesai neapsiriboja vien tuo, kad pažeidėjui bus skirta 
atitinkama sankcija už teisės pažeidimą. Jam yra svarbu, o neretai ir svarbiau, 
kad būtų tinkamai apskaičiuota ir atlyginta turtinė bei neturtinė žala. 

Ilgą laiką po Nepriklausomybės paskelbimo pagal tuo metu galiojančius 
teisės aktus žalos atlyginimas nukentėjusiajam dėl nusikalstamos veikos tie-
siogiai priklausė nuo teisėtvarkos pareigūnų veiksmų. Tik jiems nustačius ir 
suradus nusikaltimą padariusį ar už jo veiksmus materialiai atsakingą asmenį, 
nukentėjęs asmuo galėjo tikėtis, kad patirta žala bus kompensuota. Tačiau 
faktinės arba realus žalos atlyginimas tiesiogiai priklausė nuo parengtinio ty-
rimo pareigūnų (dabar ikiteisminio tyrimo) darbo rezultatų, o vėliau – nuo 
teismų ir antstolių veiksmų efektyvumo. Žalos atlyginimo klausimas ypač bu-
vo aktualus tiems nukentėjusiems asmenims, kurių bylose apskritai nenusta-
tytas žalą padaręs asmuo. 

Šiame straipsnyje aptarsime valstybės atsakomybę už žalą, padarytą as-
menų neteisėtais veiksmais, nagrinėsime atvejus, kai valstybė išskirtiniais atve-
jais kompensuoja asmenims kitų asmenų neteisėtais veiksmais padarytą žalą 
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bei teisinio reglamentavimo pokyčius ir raidą po Nepriklausomybės paskel-
bimo. 

Tarpusavio santykio ryšys tarp valstybės ir asmenybės nėra šių dienų ty-
rinėjimo problema. Jau antikos mąstytojai bandė paaiškinti valstybės feno-
meną, jos tikslus, ryšį su asmenimis, gyvenančiais šios valstybės teritorijoje. 
Platono veikale „Valstybė“ minima ideali santvarka, o valstybės tikslas su-
prantamas kaip būtinybė „aprūpinti piliečius viskuo, kas būtina jų gyvenimui 
ir [...] pajungti juos valstybės idėjos įgyvendinimui“370. 

„Siekdami rūpintis savo saugumu ir iškilusia grėsme išlikti, žmonės susi-
būrė į valstybę. Valstybės tikslas yra užtikrinti saugumą visiems ir kiekvie-
nam.“371 Tai žymaus anglų filosofo T. Hobso (T. Hobbes) teiginiai. Jis – vi-
suomeninės sutarties doktrinos atstovas. Koncepciją, jog valstybė – tai vi-
suomeninės sutarties išdava, savo darbuose grindė Dž. Lokas (J. Locke), H. 
Grocijus (H. Grocius), Ž. Ž. Ruso (J. J. Rousseau), I. Kantas (I. Kant)372. Ž. Ž. 
Ruso savo veikale „Apie visuomenės sutartį, arba politinės teisės principai“ 
pabrėžė, jog „visuomenės sutarties tikslas – susitariančiųjų apsaugojimas“373.  

Profesorius M. Romeris, knygoje „Valstybė“ pateikdamas valstybės api-
brėžimą, akcentavo jos pagrindinę socialinę funkciją: „Tam tikros teritorijos 
žmonių jų socialinei funkcijai vykdyti (arba, kas yra tas pat: jų socialiniams 
tikslams siekti) sąjunga, savo suvereninės valdžios konsoliduojama į neskai-
domąjį funkcionalinį vienetą.“374 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos 1992 m. spalio 25 d. Lie-
tuvos piliečių referendume, preambulėje deklaruojamas lietuvių tautos sieki-
mas „atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“375. 

Teisinė valstybė – tai Vakarų šalių „teisės tradicijos produktas, [...] vals-
tybė, kurios veiklos laisvę riboja teisė“376. Valdžia teisinės valstybės požiūriu – 
tai žmonių valios vykdytoja („tarnaitė“). Jos turinį labai gerai iliustruoja de-
mokratinėse šalyse vyraujanti taisyklė – „žmonių valdymas žmonėmis ir žmo-
nėms“, kurį prancūzai yra įtvirtinę savo dabartinės 1958 m. Konstitucijos 
2 straipsnyje. 

                                                 
370 Platonas. Valstybė. I dalis. Vilnius, 1981, p. 17.  
371 Гоббс, Т. Сочинения в двух томах, t. 2, Москва, c. 129, 224. 
372 Romeris, M. Valstybė. 1 tomas. Vilnius, 1995, p. 56–82. 
373 Ruso, Ž. Ž. Rinktinai raštai. Vilnius, 1979, p. 165. 
374 Romeris, M. Valstybė. 2 tomas. Vilnius, 1995, p. 335. 
375 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1993. 
376 Glindon, M. A. ir kt. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius, 1993, p. 23.  
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Pagrindinė Lietuvos valstybės pareiga yra pripažinti ir apsaugoti prigim-
tines asmens teises ir laisves (LR Konstitucijos 18 str.). 

Teisinėje valstybėje, kurią mes kuriame, privaloma užtikrinti asmenybės 
ir valstybės teisių ir pareigų vienovę (kiekvienas subjektas vienas kito atžvilgiu 
turi ne tik teises, bet ir pareigas ir negali kito sąskaita įgyti daugiau teisių negu 
turi pareigų). 

Valstybės, kaip baudžiamojo teisinio santykio subjekto, pareigą garan-
tuoti nukentėjusiajam žalos atlyginimą lemia nukentėjusiojo galimybė reika-
lauti iš valstybės turtinių ir asmeninių neturtinių teisių atkūrimo, kurios pa-
žeistos baudžiamajame įstatyme numatytomis veikomis. Valstybė įsipareigoja: 
„ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus 
nuo nusikalstamų veikų“ (LR baudžiamojo kodekso 1 str.).377 LR baudžiamo-
jo proceso kodekso 1 straipsnyje numatyta baudžiamojo proceso paskirtis: 
„greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstaty-
mą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas 
nekaltas nebūtų nuteistas“378. Tokios yra pagrindinės valstybės pareigos, įgy-
vendinant apsauginę asmenų teisių ir laisvių funkciją. Tam valstybė skiria 
ypač daug dėmesio. Pirmiausia nustatomi konkretūs subjektai, galintys teisi-
nėmis priemonėmis užtikrinti piliečių teises bei laisves ir įgyvendinti teisin-
gumą. Tai policija, prokuratūra, teismai. Jeigu valstybė deramai vykdytų vi-
suomenės iškeltus uždavinius, vargu ar būtų toks didelis nusikalstamumas ir 
toks nepasitikėjimas teisėsaugos institucijomis. 

Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo ilgą laiką nebuvo sukurtos 
bendros patirtos nusikalstamais veiksmais žalos kompensavimo sistemos. Vis 
dėlto valstybė kiek įmanoma stengiasi gyventojams kompensuoti kitų asmenų 
neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Tokie atvejai išskirtiniai, rezonansiniai, 
nuskambėję ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.  

Toliau bandysime išsiaiškinti, dėl kokių įvykių valstybė įsipareigojo rū-
pintis nukentėjusiaisiais nuo kitų asmenų nusikalstamų veikų ir kaip konkre-
čiai, t. y. kokiais būdais, ta pagalba pasireiškė. 

1991 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą „Dėl papildomų 
socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių kovojant už Lietuvos 
Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to 

                                                 
377 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741. 
378 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-1341. 
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buvusių įvykių“379. Įstatymas numato, jog žuvusiems ir sužalotiems asmenims, 
kovojusiems už Lietuvos Respublikos laisvę nuo 1991 m. sausio 11–13 d. 
vykdytos agresijos ir vėlesnių įvykių, turi būti išmokėtos vienkartinės kom-
pensacijos. Taip pat numatomos ir kitos socialinės garantijos žuvusių už Lie-
tuvos Respublikos laisvę šeimoms, skiriamos maitintojo netekimo pensijos, 
invalidais tapusiems asmenims – invalidumo pensijos. Nukentėjusiesiems 
nuo agresijos taikoma 50 proc. mokesčių nuolaida už buto nuomą, komuna-
lines ir ryšių paslaugas. Taip pat kompensuojama visų pagrindinių ambulato-
rinio gydymo vaistų ir visų medicinos pagalbos priemonių, įrašytų Sveikatos 
apsaugos ir darbo ministerijos, kaina. 

1998 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą 
Nr. 16 „Dėl vienkartinių kompensacijų žuvusiųjų už Lietuvos Respublikos 
laisvę asmenų šeimos nariams ir asmenims, nukentėjusiems kovojant už Lie-
tuvos Respublikos laisvę nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po 
to buvusių įvykių“380. 

1994 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. I–576 „Dėl 
socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą 
sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22–1991 
12 31)“381. Pagal šį įstatymą žuvusiųjų sovietinėje armijoje šeimoms arba pri-
valomos karinės tarnybos metu asmenims, tapusiems invalidais, išmokamos 
vienkartinės kompensacijos. 

1997 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė „Lietuvos Respublikos 
valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams“ įstaty-
mą382. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savano-
riams – skiriama pirmojo laipsnio valstybinė pensija, sužalotiems ginkluoto 
pasipriešinimo kovose – vienkartinės pašalpos. Mirę jie laidojami valstybės lė-
šomis. 

1998 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą 
Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems 
žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“383. As-
menims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės padari-
nius, išmokamos vienkartinės kompensacijos ir padengiamos sanatorinio ku-
                                                 
379 Valstybės žinios. 1991, Nr. 3-78, 79. 
380 Ten pat. 1998, Nr. 5-91. 
381 Ten pat. 1994, Nr. 59-1162. 
382 Ten pat. 1997, Nr. 114-2868. 
383 Ten pat. 1998, Nr. 19-474. 
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rortinio gydymo išlaidos tiek, kiek jos viršija numatytąjį sanatorinio kurorti-
nio gydymo išlaidų kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymą. 

Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. spalio 6 d. priėmė „Lietuvos Res-
publikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupa-
cijos dalyvių šeimoms“ įstatymą384. Vadovaujantis minėtu įstatymu, žuvu-
siems arba mirusiems tardymo arba kalinimo metu 1940–1990 m. ginkluoto 
pasipriešinimo (rezistencijos) arba neginkluoto pasipriešinimo dalyviams iš-
mokamos vienkartinės pašalpos. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. balandžio 28 d. priėmė nuta-
rimą Nr. 509 „Dėl valstybės paramos Širvintų rajone Draučių kaime tragiškai 
žuvusioms asmenų šeimoms“385. Vyriausybė nusprendė skirti 30 MGL kiek-
vieno tragiškai žuvusio asmens antkapiui pastatyti ir kapui sutvarkyti (lėšos 
skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto), taip pat kas mėnesį 
mokėti tragiškai žuvusios P. Kalibatienės sūnui valstybinės socialinio draudi-
mo bazinės pensijos dydžio kompensaciją, kol jis baigs aukštosios mokyklos 
dieninį skyrių. Kompensacija mokama iš Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijai skirtų asignavimų paramos šeimai bei valstybinėms pašalpoms mokėti. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. gegužės 4 d. ir 1998 m. birže-
lio 5 d. priėmė nutarimus Nr. 546 ir Nr. 676 „Dėl valstybės paramos žuvusios 
nuo teroristinio išpuolio Šaulių m. valstybinės mokesčių inspekcijos darbuo-
tojos J. Radavičienės šeimai“386. Vyriausybė nutarė skirti 30 MGL tragiškai 
žuvusios moters kapui sutvarkyti ir pastatyti antkapį, taip pat skirti vienkar-
tinę 15 tūkst. litų pašalpą šeimai paremti. Kitu nutarimu Vyriausybė iš Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės rezervo fondo skyrė 95 tūkst. litų kompensacijai 
išmokėti. 

2000 m. kovo 6 d. trys UAB „Inkaro avalynė“ darbininkai prie bendro-
vės vartų pradėjo bado akciją. Darbininkai reikalavo išmokėti atlyginimą, ku-
ris buvo nemokamas daugiau nei metus, o bendrovės administracija darbuo-
tojams jau buvo skolinga 1,3 mln. litų. UAB „Inkaro avalynė“ 2000 m. vasario 
21 d. buvo iškelta bankroto byla, o vėliau – ir baudžiamoji byla. Bendrovės 
darbininkai po 19 badavimo dienų nutraukė bado akciją tik tada, kai Kauno 
apskrities viršininkas K. Starkevičius su Vyriausybės garantija gavo iš Lietuvos 

                                                 
384 Valstybės žinios. 1998, Nr. 92-2543. 
385 Ten pat. Nr. 41-1108. 
386 Ten pat. Nr. 43-1182, 53-1472. 
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žemės ūkio banko 275 tūkst. litų paskolą. Pinigai buvo išdalyti 51 „Inkaro 
avalynės“ nukentėjusiam darbininkui387. 2000 m. rugpjūčio 1 d. dešimt UAB 
„Inkaro avalynė“ darbuotojų vėl pradėjo neterminuotą bado akciją, tikėda-
miesi iš bankrutuojančios įmonės atgauti neišmokamus atlyginimus. Beveik 
du šimtai piketuotojų pamainomis budėjo prie įmonės vartų, kad iš įmonės 
teritorijos nebūtų išvežti įrenginiai388. AB „Inkaras“ ir jos bendrovėms iškel-
tos trys baudžiamosios bylos dėl tyčinio bankroto bei galimo pinigų plovi-
mo389. Kai paaiškėjo, jog valstybės institucijos pirks „Inkaro“ produkciją, o už 
tuos pinigus bus atsiskaitoma su įmonių darbuotojais, panašių bado akcijų 
griebėsi kitų įmonių – Mažeikių kompresorių gamyklos „Oruva“ ir Plungės 
dirbtinės odos gamyklos „Litoda“ – darbininkai390. 

Valstybė prisiima įsipareigojimą aprūpinti piliečius, kurie gindami vals-
tybę neteko sveikatos, ir šeimas tų asmenų, kurie gindami valstybę žuvo arba 
mirė vėliau. Tai Lietuvos Respublikos Konstitucinė nuostata (Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 146 str. 2 dalis). 

Svarbu paminėti ir kitą įstatymą – „Dėl SSRS okupacijos žalos atlygini-
mo“391. Šis įstatymas parodo, kaip valstybė rūpinasi savo piliečiais, kurie nu-
kentėjo nuo kitos valstybės okupacijos ir patyrė dėl to žalą, ir kartu įgyvendin-
ta 1992 m. birželio 14 d. visuotiniu LR piliečių balsavimu referendume dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo ir okupacijos žalos atlyginimo pareikšti Tautos 
valia ir reikalavimas, „kad būtų atlyginta Lietuvos žmonėms bei Lietuvos vals-
tybei padaryta žala“. Vadovaujantis minėto įstatymo 3 straipsniu buvo įsteig-
tas „SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondas“ ir nustatyta LR Vy-
riausybei prievolė kreiptis į Rusijos Federaciją, kad ši skirtų lėšų iš Lietuvos 
deportuotiems asmenims ir jų palikuonims grįžti į Tėvynę. 

Valstybės įsipareigojimą atlyginti nukentėjusiesiems dėl nusikalstamos 
veikos padarytą žalą, kai nenustatytas žalą padaręs arba už jo veiksmus mate-
rialiai atsakingas asmuo, nėra tik šio laikotarpio tyrinėjimo objektas. Šią idėją 
jau XX a. pradžioje buvo pareiškęs garsus italų kriminologas E. Ferris (1866–
1929). Jis savo veikale „Baudžiamoji sociologija“ kelia mintį, jog nuo nusikal-
timo nukentėjusiam asmeniui turi būti išmokėta satisfakcija (lot. satisfactio – 
                                                 
387 Lietuvos rytas. 2000 m. kovo 27 d., Nr. 72, p. 3; kovo 30 d., Nr. 75.  
388 Respublika. 2000 m. rugsėjo 2 d., Nr. 256.  
389 Sargyba. 2000 m. gegužės 25 d., Nr. 21. 
390 Grižibauskienė, E. Receptas bankrutuojantiems – mažiau tikėti pažadais. Veidas. 2000 m. 

rugsėjo 7 d., Nr. 36, p. 20–21. 
 391 Valstybės žinios. 2000, Nr. 52-1486. 
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patenkinimas)392. Ją turi išmokėti valstybė, nes ji kalta, kad nesugebėjo užkirs-
ti kelio deliktui ir nuo jo apsaugoti piliečius. Autorius taip pat teigia, kad 60 
proc. atvejų iš visų atskleistų nusikaltimų nusikaltėlis liko nenubaustas, o 40 
proc. atvejų, kai nusikaltėlis sulaikytas ir nubaustas, valstybė nesuteikė pagal-
bos nukentėjusiajam, minėtą problemą pavesdama spręsti civiliniam tei-
smui393. 

Kaip jau buvo teigta šiame straipsnyje, Lietuvoje po nepriklausomybės 
paskelbimo ilgą laiką nebuvo sukurtos bendros nusikalstamais veiksmais pa-
tirtos žalos kompensavimo sistemos. Tačiau tokia situacija iš esmės neatitiko 
teisinės-socialinės valstybės modelio ir valstybė šioje srityje ėmėsi esminių po-
kyčių. LR Seimo priimtas naujas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 
kaip vieną iš baudžiamojo poveikio priemonių 71 straipsnyje numatė įmoką 
(nuo 5 MGL iki 25 MGL) į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą394. 
Konkretus įmokos dydis ir laiko tarpas, per kurį reikia sumokėti tam tikrą pi-
nigų sumą, nustatomi teismo. Kitas svarbus norminis aktas – Lietuvos Res-
publikos baudžiamojo proceso kodekso 118 straipsnis395 numatė žalos kom-
pensavimą iš valstybės lėšų įstatymo numatytais atvejais, jeigu kaltinamasis 
arba už jo veiksmus materialiai atsakingas asmuo neturi lėšų žalai atlyginti. 
Įgyvendindama minėtas įstatymo nuostatas valstybė įsipareigojo sukurti spe-
cialų nukentėjusių nuo nusikaltimo asmenų fondą ir priimti atitinkamą įsta-
tymą, kuris numatys, kaip ir kokiu atveju valstybė prisiims pareigą nusikalti-
mo aukoms kompensuoti patirtą turtinę ir neturtinę žalą. 

Taigi atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo pokyčius baudžiamojoje ir 
baudžiamojo proceso teisėje, Europos Konvenciją „Dėl žalos atlyginimo 
smurtinių nusikaltimų aukoms“396, 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direkty-
vą 2004/80/EB 397, LR teisingumo ministerijos sudaryta darbo grupė parengė 
LR smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo pro-

                                                 
392 Satisfakcija: [...] 3. atlyginimas už padarytą skriaudą. Tarptautinių žodžių žodynas. Ats. red. 

V. Kvietkauskas. Vilnius, 1985, p. 437. 
393 Ферри, Э. Уголовная социология. Пер. с итальянского издания с предисловием к 

русскому изданию Э. Ферри и Д. А. Дриля. Санкт Петербург, 1908, c. 527. 
394 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741. 
395 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-1341. 
396 European Convention on the Compensation of Viltims of Violent Primes. Strasbourg, 24 No-

vember, 1983. European Trety Series, 116. TIC legal informatikon. http:www.euroli.net. 
397 Tarybos direktyva 2004/80/EB 2004 m. balandžio 29 d. dėl kompensacijos nusikaltimų 

aukoms. <http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=49045>. 
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jektą, kuris nustatė atvejus ir tvarką, kada valstybė kompensuos smurtiniais 
nusikaltimais padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą. Įstatymas buvo priimtas 
2005 m. birželio 30 d., o įsigaliojo nuo 2005 m. liepos 14 d.398. Paminėtina, 
kad pagal šį įstatymą buvo įsteigtas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų 
fondas, reglamentuota jo paskirtis, teisinis statusas, administravimas, valdy-
mas, lėšų kaupimas ir panaudojimas.  

2008 m. lapkričio 14 d. buvo priimtas LR smurtiniais nusikaltimais pa-
darytos žalos kompensavimo įstatymo pakeitimo įstatymas ir šis Smurtiniais 
nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas buvo pakeistas ir iš-
dėstytas nauja redakcija, o įsigaliojo nuo 2009 m. kovo 1 d.399 Detaliai nesigi-
lindami į Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 
reglamentavimo ypatumus, paminėsime esmines naujoves ir teisinio regulia-
vimo pokyčius. Įstatymo 4 straipsnyje numatytos smurtiniais nusikaltimais 
padarytos žalos kompensavimo sąlygos. Taigi smurtiniais nusikaltimais pada-
ryta žala kompensuojama, jeigu: 

- smurtinis nusikaltimas padarytas LR teritorijoje, laive, orlaivyje su LR 
vėliava ar skiriamaisiais ženklais; 

- teismo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar teismo patvir-
tintoje sutartyje nurodyta smurtiniu nusikaltimu padaryta žala neat-
lyginta; 

- prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pateiktas 
ne vėliau kaip per 10 metų nuo teismo sprendimo, kuriuo priteista 
smurtiniu nusikaltimu padaryta žala.  

Prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą formą tvir-
tina teisingumo ministras, prašyme turi būti nurodomi pareiškėjo anketiniai 
duomenys, nusikaltimo padarymo aplinkybės, turtinės žalos dydį liudijantys 
dokumentai ir aplinkybės, institucija, kurioje yra baudžiamoji byla, ir kt. in-
formacija. Prašymus ir sprendimus priima dėl smurtiniais nusikaltimais pada-
rytos žalos kompensavimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba 
jos įgaliotos institucijos. 

Naujo įstatymo redakcijoje labiau išplečiama smurtinio nusikaltimo 
samprata nei prieš tai galiojusiame Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos 

                                                 
398 Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas. 

Valstybės žinios. 2005, Nr. 18-575. 
399 Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 

pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 137-5387. 
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kompensavimo įstatyme. Paminėtina tai, kad pagal naują įstatymo redakcijos 
2 straipsnio 1 dalį smurtiniu nusikaltimu nelaikomos BK numatytos veikos, 
kuriomis žmogui buvo sukeltas fizinis skausmas ir žmogus buvo nežymiai su-
žalotas ar trumpam susargdintas. Visais kitais atvejais, jeigu buvo atlikta veika, 
kuria buvo tyčia atimta žmogaus gyvybė, tyčia sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta 
žmogaus sveikata arba apysunkio, sunkaus, labai sunkaus nusikaltimo požy-
mių turinti veika, kuria buvo pažeista žmogaus laisvė, seksualinio apsispren-
dimo laisvė ar neliečiamybė, tai yra smurtinis nusikaltimas. 

Pažymėtina, kad teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kom-
pensavimą turi visi asmenys, kuriems teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu 
padarytą turtinę ir ar neturtinę žalą, bei asmenys, kuriems neatlyginta žala pa-
gal teismo patvirtintą sutartį (įstatymo 3 straipsnis). Tokiu būdu praplečia-
mas ratas subjektų, kurie gali pretenduoti į smurtiniais nusikaltimais padary-
tos žalos kompensavimą, nes pagal senesnę įstatymo redakciją teisę į kompen-
savimą turėjo nukentėję asmenys ir nukentėjusių asmenų, kurių gyvybė buvo 
atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktinis ir išlaikytiniai. 

Labai svarbu paminėti ir tai, kad yra ženkliai padidinami iš Fondo kom-
pensuojami žalos dydžiai. Iš Fondo lėšų kompensuojama turtinė žala, padary-
ta smurtiniu nusikaltimu, negali viršyti: 

- 100 MGL, kai smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė (buvo 
75 MGL); 

- 80 MGL, kai smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus svei-
kata (buvo 50 MGL, kai sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba pa-
sikėsinta į seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą); 

- 60 MGL, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas (buvo 25 MGL, 
kai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata). 

Iš Fondo lėšų kompensuojama neturtinė žala, padaryta smurtiniu nusi-
kaltimu, negali viršyti: 

- 120 MGL, kai smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė (buvo 
30 MGL); 

- 100 MGL, kai smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus 
sveikata (buvo 20 MGL, kai sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba 
pasikėsinta į seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą); 

- 80 MGL, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas (buvo 10 MGL, 
kai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata). 

Nagrinėjant valstybės įsipareigojimus prieš žalą patyrusius asmenims, ap-
tartinas LR vaikų išlaikymo fondo įstatymas, kurį Lietuvos Respublikos Sei-



 482 

mas 2006 m. gruodžio 19 d. priėmė, o įstatymas įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 
1 d.400 Šio įstatymo paskirtis užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garan-
tuoti valstybės įsipareigojimą suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą (įsta-
tymo 1 straipsnis). Šis įstatymas svarbus ir naujas Lietuvos teisinėje sistemoje 
tuo, kad valstybė pati prisiima prievolę išlaikyti nepilnamečius vaikus, kai vie-
nas iš buvusių sutuoktinių po santuokos nutraukimo nevykdo pareigos teikti 
išlaikymą savo vaikams. Pagal įstatymą nustatyta, kad Vaikų išlaikymo fondas 
– tai yra valstybės piniginės lėšos, kurios išmokomos iš fondo, kai asmuo, ku-
ris teismo sprendimu arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo 
sutartį privalo mokėti išlaikymą, bet nevykdo teismo sprendimo. Paminėtina, 
kad Vaikų išlaikymo fondo išmoka vienam vaikui per mėnesį yra ne didesnė 
negu 1,5 MGL dydžio. Fondą administruoja Garantinio ir vaikų išlaikymo 
fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Apibendrinus valstybės paramą asmenims, nukentėjusiems nuo kitų as-
menų neteisėtų ir nusikalstamų veiksmų arba net okupacinės valstybės parei-
gūnų veiksmų, galime teigti, kad dažniausiai valstybė išmoka vienkartines 
kompensacijas (pašalpas, paramas) ir kitaip atlygina žalą. Valstybė skiria pen-
sijas (invalidumo, maitintojo netekimo, pirmojo laipsnio), mažina mokesčius 
už gyvenamąjį būstą, kompensuoja vaistų, medicinos pagalbos priemonių įsi-
gijimo ir sanatorinio kurortinio gydymo išlaidas, skiria lėšų žuvusiojo kapui 
sutvarkyti ir antkapiui pastatyti. Nuo 2005 m. valstybė dar labiau rūpinasi ža-
lą patyrusiais asmenimis, nes sukūrė bendrą žalos kompensavimo sistemą, ku-
ri skirta kompensuoti žalą, patirtą smurtiniais nusikaltimais. 

Taip pat galima teigti, kad valstybės teisinės (retrospektyvinės) atsako-
mybės atsiradimo pagrindas yra pareigos apsaugoti asmenybę, jo teises ir lais-
ves nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Taip šis atsakomybės pagrindas 
sudaro teisinę prielaidą, kad padaryta asmeniui turtinė ir (arba) neturtinė žala 
turi būti atlyginta. Valstybė pagal galiojančius įstatymus tik iš dalies įgyvendi-
na savo įsipareigojimus nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų asmenims, 
kai yra nustatytas žalą padaręs asmuo. Bet jeigu žalą padaręs asmuo nenustaty-
tas, jo padarytą žalą turėtų kompensuoti valstybė, nes ji atsakinga už netin-
kamą pareigų atlikimą, t. y. nusikalstamos veikos ir nusikaltėlio neišaiškinimą. 
 

                                                 
400 Vaikų išlaikymo fondo įstatymas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 144-5464. 
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SĄVEIKOS 
 
 
 
Algimantas  Urmonas  
 
 
 
Ekonominių, politinių ir kitų socialinių veiksnių poveikis  
administracinės teisės sampratai ir jos kaitai  
 
Administracinė teisė, pažindama save ir vertindama savo padėtį bei ad-

ministracinės veiklos ir teisinės doktrinos įgyvendinimo paveikumo rezulta-
tus teisės ir teisinėje, socialinių mokslų ir socialinių normų sistemose bei ap-
skritai socialinėje aplinkoje, jos kaitą lemiančius veiksnius, susiduria su „socia-
linės sąveikos“ kategorija.  

Iš pradžių nei administracinės teisės sąveikų vertinimą, pirmiausia būtina 
suvokti pačią Lietuvos administracinę teisę, nes ji kaip teisės šaka, po nepri-
klausomybės atkūrimo vykstant sparčiai ekonominei, politinei ir socialinei 
plėtrai, iš esmės pasikeitė. Tuos pokyčius lėmė daug kas. Itin svarbu, kad Lie-
tuvoje ėmė vyrauti kita socialinė teisinė vertybinė orientacija, kurios kaita da-
rė lemiamą poveikį visai teisės sistemai. Kita vertus, politiniai, socialiniai, so-
cialiniai-psichologiniai veiksniai, turėję įtakos nepriklausomybės atkūrimo    
siekiams, nulėmė greitą svetimos totalitarinės valstybės primestų socialinių 
teisinių vertybinių standartų „Valstybė, visuomenė, žmogus“ paneigimą ir pa-
keitimą į kitokią, civilizuotąją socialinę teisinę vertybinę orientaciją „Žmogus, 
visuomenė, valstybė“. Ši vertybinė orientacija tapo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 5-ojo str. nuostata, o ji turėjo įtakos konkretizuojant visus kitus 
įstatymus, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms401. Žmogaus pirmumo tei-
sinė idėja tapo daugelio įstatymų objektine realybe. Deja, įgyvendinant šį 

                                                 
401 Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). 
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konstitucinės normos turinį, kad žmogus – tikslas, o ne priemonė, iškilo so-
cialinių teisinių vertybių įgyvendinimo formų bei būdų konkurencijos ir 
konstitucinės nuostatos turinio idėjos sklaidos sunkumų. Jie reiškėsi tiek ad-
ministracinės teisės praktikoje, daugiausia administracinių gebėjimų valstybės 
tarnyboje srityje, tiek teorijoje, socialiniu technologiniu lygmeniu vertinant 
naujų rengiamų įstatymų koncepcijas ir ypač ieškant teisinei valstybei adekva-
taus procedūrinio administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo įgyven-
dinimo. Įstatymų rengimo ir leidybos procesuose vėl pasireiškia būdingi tota-
litarizmui, tik jau naujojoje demokratinėje aplinkoje, socialinės ekonominės 
krizės atveju, valstybės pirmumo prieš žmogų recidyvai.  

Žmogus ir jo teisės yra kaip sutartų teisinių vertybių pagrindų orientyras, 
leidžiantis „vertybiniu lygmeniu“ įvertinti ne tik valstybę, bet ir jos teisinę si-
stemą, teisinę kultūrą, pilietinę bendruomenę. Būtent pagarba žmogaus tei-
sėms, jų apsaugos ir subjektinių teisinių galimybių užtikrinimas išreiškia vi-
suomenės pažangą. Ar visos socialinės intervencijos į žmogiškuosius santykius 
Lietuvoje susijusios su valdžia žmogui? 

Socialinė intervencija į žmogiškuosius santykius – pažodžiui iššifravus 
reikštų valstybės ir visuomenės įsikišimą į žmogiškuosius santykius. Žmogus 
gyvena bendruomenėje ir nuo jos yra priklausomas. Matome ir girdime įvairių 
negerovių, susijusių su narkomanijos, nedarbo, skurdo, smurto prieš vaikus 
problemomis. Valstybėje jas sprendžia įvairios institucijos. Reagavimas į jas ir 
pasirinkti problemų sprendimo būdai ne visada atitinka teisėtus teisinio įsiki-
šimo standartus, ne visada tampa saugiu žmogaus teises užtikrinančiu deriniu. 
Administracinės teisės socialinių sąveikų požiūriu galima panagrinėti sudė-
tingą žmogaus temą – jo vietą reguliuotinų socialinių ryšių, tarp jų ir admi-
nistracinių teisinių ryšių, lauke, pradžioje atkreipiant dėmesį į žmogaus, kaip 
administracinės teisės objekto, dviejų matavimų sąveikas.  Jos pabrėžtinai aiš-
kinamai rodo administracinės teisės socialinių sąveikų reguliavimo „darbo lau-
ką“, atskleidžia, ką reikia reguliuoti ir kaip sureguliuoti pagal žmogaus, vi-
suomenės ir valstybės suderintus interesus ir poreikius, ypatingą pirmumą 
skiriant žmogui.  
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Administracinės teisės socialinių sąveikų reguliavimo  
„darbo laukai“:  
 
Žmogus ir žmonių bendruomenė. Žmogus yra žmonių bendravimo 

socialinis produktas, todėl natūralu, kad kiekvienas žmogus abipusiai veikia 
su bendruomene, su kitais žmonėmis. Užtikrinti teisėtus žmogaus interesus ir 
poreikius asmuo gali tik bendruomenėje, vienas žmogus negalėtų įgyvendinti 
ir daugelio savo subjektinių teisių. Atlikdami tam tikrą veiklą, žmonės abipu-
siai gali užtikrinti kitų bendruomenės narių teisėtus lūkesčius ir interesus. 
Žmogus, gyvenantis visuomenėje, yra susijęs įvairiais socialiniais teisiniais ry-
šiais su kitais asmenimis. Jam būtina derintis su kitais asmenimis, susisieti 
įvairiais giminystės, kaimynystės, draugystės, partnerystės, darbo ir kitais san-
tykiais. Taip socialinės dermės aplinkoje atsiskleidžia ir teisinio reguliavimo 
būtinumo žmogaus santykis su visuomene, su kitu žmogumi, žmonių grupė-
mis. Visuomeninės organizacijos sukuria arba atkuria socialinius teisinius ry-
šius tarp valstybės ir žmonių. Visuomeninės organizacijos teisiškai numatytais 
būdais išreiškia įvairių visuomenės sluoksnių ir grupių bendrus interesus, at-
kreipia valstybės valdžios ir valdymo institucijų dėmesį į šiuos interesus, ska-
tina valdžios institucijas atsižvelgti į šiuos interesus priimant tam tikrus 
sprendimus, ugdo visuomenės aktyvumą ir formuoja jos nuomonę socialinio, 
ekonominio, kultūrinio gyvenimo klausimais, daro tam tikrą auklėjamąjį po-
veikį visuomenei ir pan. Visuomenė egzistuoja tiek, kiek individai gerbia vieni 
kitų žmogaus teises, teikia abipusę pagalbą. 

 
Žmogus ir viešoji institucija. Žmogus bendrauja su viešosiomis institu-

cijos, norėdamas įgyvendinti savo subjektines teises ar savo interesus. Pvz., 
norėdamas gauti pasą ar asmens tapatybės kortelę, įstatymu numatyta tvarka 
paduoda prašymą ir kreipiasi į viešąją instituciją – migracijos tarnybą. Viešo-
sios institucijos formuojamos iš tų pačių žmonių ir yra sukurtos žmonių po-
reikiams tenkinti, padėti įgyvendinti individo subjektines teises. Viešųjų ins-
titucijų veiklą taip pat lemia valstybėje vyraujanti politika. Jei valstybėje yra 
viskas griežtai kontroliuojama, varžomos žmogaus teisės, nepaisoma jo teisėtų 
poreikių ir interesų, viešųjų institucijų veikla taip pat bus apribota, jos negins 
žmogaus teisių ir neužtikrins jų poreikių. Taip pat iš dalies ir viešosios insti-
tucijos gali veikti valstybės politiką ir per ją žmogų. Jei valstybėje yra sunki 
ekonominė padėtis, ji gali daryti įtaką ir viešųjų institucijų mažėjimui, ir pa-
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dėčiai, kai viešosios institucijos tampa nepajėgios patenkinti teisėtų žmonių 
poreikių ar interesų, apginti jų teises. Kita vertus, viešųjų institucijų gausa, be 
kurių galima verstis, save įtvirtinantis biurokratizmas gali bloginti valstybės 
ekonominę situaciją.  

 
Žmogus ir ekonomika. Diena iš dienos žmogus turi ekonominių reika-

lų, pvz., norėdami patenkinti savo socialinius poreikius, žmonės verčiasi, per-
ka, parduoda. Ekonomika padeda paskirstyti ir naudoti ribotus išteklius, sie-
kiant patenkinti pasirenkamuosius ir tarpusavyje konkuruojančius žmogaus 
poreikius. Būtent žmonės atskleidžia, kurie poreikiai yra patys svarbiausi ir 
būtinai turi būti tenkinami. Žmogus yra ekonominės veiklos subjektas, pa-
grindas ir tikslas. Jis yra ir pagrindinis ekonomikos išteklius. Tačiau visuome-
nė turi teisę teisinėmis priemonėmis kištis į ekonomiką ir tai yra būtina, kad 
būtų užtikrinti socialinio solidarumo ir subsidiarumo principai. Taigi eko-
nomika veikia žmones ir žmonės ekonomiką. Tokį abipusį poveikį lemia ir 
administracinė teisė. 

 
Žmogus, politika, politinė valdžia. Žmogus politinėje bendruomenėje 

yra jos pagrindas, siekiamas tikslas ir jos veiklos subjektas. Pilietinė bendruo-
menė, norėdama sukurti visavertį gyvenimą ir bendrą gėrį, kuria politinę 
bendruomenę. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 34 str.402 yra įtvirtinta 
rinkimų teisė, padedanti suformuoti valdžią, kuri vykdys valstybėje politiką. 
Visa valstybės politika turėtų būti nukreipiama į žmogaus teisėtų poreikių 
tenkinimą ir subjektinių teisių užtikrinimą. Valdžia pirmiausia reiškia politi-
nį vyravimą. Jos pagrindinis tikslas yra kurti ir kontroliuoti visuomenės poli-
tinę sistemą, politinį gyvenimą ir politinius santykius tarp žmogaus, visuome-
nės ir valstybės, tarp įvairių socialinių ir teritorinių gyventojų grupių, partijų 
ir t. t. Politinės valdžios institucijos turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves, 
padėti įgyvendinti jų subjektines teises bei teisėtus interesus viešojo administ-
ravimo srityje, ypač svarbu, kad vykdydamos joms patikėtas funkcijas, jos pa-
čios nepažeistų šių saugomų teisinių vertybių. 

Siekdamos užtikrinti kuo geresnes žmonių gyvenimo sąlygas bei morali-
nę gerovę, politinės valdžios institucijos, viešasis sektorius turi atsižvelgti ir į 
ekonominės aplinkos pokyčius. Ekonominė padėtis gali daryti įtaką ir politi-

                                                 
402 Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). 
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nės valdžios įgyvendinimo turiniui. Tiek ekonomika per žmogų gali tiesiogiai 
veikti politiką, tiek politika per žmogų – ekonomiką. 

Taigi žmogus yra socialinių teisinių ryšių objektas ir subjektas. Kyla bū-
tinybė, teisiškai palaikant įvairiapusę žmogaus, visuomenės ir valstybės intere-
sų bei poreikių tenkinimo darną, išlaikyti jos pusiausvyrą, reguliuoti šios są-
veikos socialinius teisinius ryšius. Tačiau teisiškai reguliuotini socialiniai tei-
siniai ryšiai nėra vien dvinariai, egzistuoja jų daugetas. Praktiškai teisiškai re-
guliuotini socialiniai ryšiai yra tam tikrame socialiniame lauke, kuriame jau 
sureguliuoti ryšiai sudaro teisinio reguliavimo teisinį lauką, o jame atsispindi 
tiek teise sureguliuoti, tiek teise nesureguliuoti socialiniai ryšiai. Tarp teisiškai 
sureguliuoto ir teisiškai nesureguliuoto socialinio lauko yra tik santykiškai 
pastovi būklė, palaikoma žmogaus, visuomenės, valstybės interesų ir poreikių 
patenkinimo sutarto socialinio solidarumo. Žmogaus veikloje, kintant jo in-
teresų ir poreikių tenkinimo būdams, kyla būtinybė juos teisiškai sureguliuoti 
nauju lygmeniu ar atsisakyti tam tikro teisinio reguliavimo būtinybės. Taigi 
socialinis laukas yra socialinių teisinių ryšių kaitos būsenos.  

Tačiau kelių matavimų poveikiai yra tik pradinė socialinių teisinių ryšių 
grandinė. Socialinio lauko veikimas pagrįstas įvairiapusiais šio lauko elementų 
sąveikos ryšiais. Galima teigti, jog įvairių spektrų socialinį teisinį lauką galė-
tume įsivaizduoti tarsi voratinklį, apraizgiusį kiekvieną socialinio lauko turi-
nio elementą ir savo tampriomis gijomis jungiantį juos tarpusavyje. Bet kuri 
nutrūkusi gija gali suardyti socialinį teisinį lauką ir sukelti neigiamų padari-
nių. Nors kiekvienas iš socialinio teisinio lauko turinio elementų yra abipu-
siais ryšiais susijęs su kiekviena iš kitų sudedamųjų dalių ir darantis vienokį ar 
kitokį poveikį likusiems elementams, tačiau kiekvieno iš jų veikimas turėtų 
būti nukreiptas į žmogų ir jo teisėtus poreikius. Todėl teisinėje demokratinėje 
valstybėje svarbiausiu socialinio teisinio lauko elementu turėtų būti laikomas 
žmogus ir jo interesai bei poreikiai, o kitos sudedamosios dalys turėtų veikti 
kaip pagalbinės šį elementą aptarnaujančios ir užtikrinančios priemonės. Dar 
kartą pabrėžtina, kad žmogus čia turėtų būti ne priemonė, o tikslas. Priešingu 
atveju būtų nuneigta žmogaus kaip didžiausios socialinės teisinės vertybės 
prezumpcija, būtų paminti pamatiniai teisinės demokratinės valstybės princi-
pai. Toks socialinis teisinis laukas nebevykdytų pagrindinės savo funkcijos – 
užtikrinti žmogaus pirmumą, jo gerovę ir saugumą. Sociumas žmogų veikia 
per tam tikras visuomenėje visuotinai pripažįstamas socialines normas: etines, 
moralines, teisines normas, įvairias tradicijas (šeimos, tautos) ir kt. Vieni ar 



 488 

kiti žmonės (ar jų grupės) taip pat gali paveikti visuomenę: jos narių požiūrį į 
tam tikrus reiškinius, visuomenės nuomonę, elgesį ir pan. 

Toks pats socialinis teisinis laukas, nepagrįstas stipriu vidiniu struktūriš-
kumu ar visiškai struktūriškai sugriautas, kaip sistema negali ilgai egzistuoti – 
voratinklis galiausiai ima irti ir mezgasi naujas socialinio teisinio lauko vora-
tinklis. 

 

 
1 pav. Socialinio lauko sąveikos 

 
 

Socialinio lauko voratinklyje administraciniai teisiniai ryšiai reiškiasi 
kaip viena iš socialinių ryšių formų. Pagal socialinius interesus ir poreikius da-
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lis socialinių ryšių yra formalizuoti teisinėmis normomis, kita – neformali-
zuota. Šis santykis gali kisti į vieną ar kitą pusę pagal žmogaus, visuomenės, 
valstybės interesus ir poreikius. Taigi administracinė teisė pulsuoja tarp for-
malizuotos ir neformalizuotos socialinės aplinkos. Ji per socialinių ryšių vora-
tinklį yra ir kaip socialinio lauko objektas, ir kaip jį keičiantis subjektas. Per 
socialinio lauko ryšių voratinklio analizę galima atsekti svarbiausius, admi-
nistracinę teisę apibūdinančius požymius. 

Raiškos sritis – viešojo administravimo aplinka (žmogus, visuomenė, 
valstybė, politinė valdžia, teismai, viešojo administravimo institucijos, visuo-
meninės organizacijos ir pan. Socialiniai teisiniai ryšiai – socialiniai pokyčiai 
politikoje, administravime, ekonomikoje, jų teisinė forma ir būdai, žmogaus 
ir valstybės veiklos teisinės sąveikos, visuomenės reikalų tvarkymo, visuome-
nės solidarumo ir sutelktumo užtikrinimo formos ir būdai, asmens teisių ir 
laisvių, teisėtumo ir teisėtvarkos užtikrinimo formos ir būdai, viešųjų ir priva-
čiųjų interesų derinimo formos ir būdai, valdžios ir asmens galių stiprinimo 
darna ir t. t. Žmogaus, visuomenės, valstybės socialiniai teisiniai vertybiniai ob-
jektai – orientacija: žmogus, visuomenė, valstybė; Lietuvos Respublikos 
Konstitucija saugomos ir ginamos vertybės; visuomenės moralė ir t. t. Objek-
tyvuoti teisiniai standartai, teisiniai modeliai – teisės normos, teisės principai, 
teisės doktrina. Administracinės teisinės priemonės – administracinė prievarta 
ir įtikinimas, administraciniai draudimai, leidimai ir paliepimai, teisėtumo 
administracinė priežiūra ir kontrolė, teisinė atsakomybė, ekonominės, vady-
bos priemonės, įtvirtintos teisės aktuose. Socialinių teisinių ryšių valdymo 
darna – teisinės ryšių tvarkymo procedūros, užtikrinančios administracinių 
teisinių priemonių derinimą su kitomis socialinių, ekonominių ir vadybinių 
žmogaus elgsenos jungtimis. Socialinių ryšių analizė, kurioje dalyvauja žmo-
gus, visuomenė, valstybė leidžia naujai apibūdinti administracinę teisę. 

Administracinė teisė – žmonių teisiškai reikšmingos elgsenos viešojo admi-
nistravimo srityje formos ir metodai pažįstant, reguliuojant, apsaugant, žmo-
gaus, visuomenės, valstybės socialinius-teisinius vertybinius objektus nuo nei-
giamų žmogaus elgsenos poveikių ir padarinių, panaudojant objektyvuotus tei-
sinius standartus – teisės principus ir teisės normas, procedūriškai taikant ad-
ministracines teisines priemones ir derinant jas su kitais socialiniais, ekonomi-
niais ir vadybiniais žmogaus elgsenos reguliatoriais. 
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Socialinės sąveikos samprata administracinės teisės mikro-  
ir makroreguliacinėje erdvėje  
 
Įprasta, kad socialiniame lauke vieno objekto poveikis kitam vadinamas 

sąveikos terminu. Sąveikos sąvokos reikšmingumas administracinei teisei vi-
suomet iškyla, kai tiriame teisės raidą, tokio kintamumo priežastingumą. Šiuo 
požiūriu socialinės sąveikos kategorija yra esminis loginis ir socialinių reiški-
nių pažinimo ir informacijos sutelkimo principas, leidžiantis objektyviai ver-
tinti administracinės teisės istorines tradicijas, galiojančios teisės gebėjimus 
spręsti viešojo administravimo ir dar plačiau – valstybinio reguliavimo pro-
blemas, numatyti administracinės teisės kaitos tendencijas. Todėl socialinę 
sąveiką įvairių socialinių procesų pasireiškimuose apibūdina jos objektyvu-
mas, universalumas, priežastiniai jos raidos ciklai ir aktyvumas. Šitaip admi-
nistracinės teisės, kaip socialinio pažinimo objekto būdingosios ypatybės, pa-
sireiškia ir gali būti pažinios tik per administracinės teisės sąlytį su kitais so-
cialiniais objektais.  

Tai kaipgi galima apibrėžti socialines sąveikas kaip kategoriją, metodolo-
giškai padedančią ir galinčią geriau pažinti pačią administracinę teisę? Dauge-
lių socialinių sąveikų apibrėžimų teisingumo tikrinimas, tikrumo nustatymas 
metanalizės  metodu403, kaip labiausiai tinkamu, leido į socialines sąveikas pa-
žvelgti metodologiškai plačiau. 

 
Socialinė sąveika (interakcija) administracinėje teisėje –  socialinio tei-

sinio pažinimo kategorija, kuri atskleidžia įvairių socialinių objektų vienas ki-
tam tiesioginių ir netiesioginių poveikių procesus, tų objektų tam tikrą sąlygo-
tumą, jų būklės pokyčius, tarpusavio kaitą ir socialinius poveikius atsirasti nau-
jiems socialiniams teisiniams objektams.  

Socialinės sąveikos objektu administracinėje teisėje  yra tam tikra sociali-
nės teisinės veiklos subjektų elgsena, socialiniai teisiniai procesai. Pažymėtina, 
kad tiek socialinės veiklos subjektų elgsena, tiek vykstantys socialiniai procesai 

                                                 
403 Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, фран-

цузском и чешском языках. Редактор-координатор – академик РАН Г. В. Осипов. 
Мocквa: НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М), 2000, c. 108; Со-
циологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Национальный общественно-научный фонд / 
Руководитель научного проекта Г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов. 
Мocквa: Мысль, 2003, c. 147–149. 



 491

yra reikšmingi vertinamuoju požiūriu, nes informacijos apie socialines sąvei-
kas reikia tiek, kiek ji gali būti panaudojama tos sąveikos norimai korekcijai, 
šiuo atveju administracinėje teisėje vykdyti. Taigi socialinė teisinė sąveika yra 
socialinio valdymo informacijos šaltinis apie vieną ar kitą teisiškai reikšmingą 
objektą.  

Socialinės sąveikos  subjektas yra žmonės, kurie veikia vieni, socialinėse 
grupėse, sluoksniuose ar yra susibūrę tam tikrose institucijose. Socialinė są-
veika mikrolygiu yra mūsų, kaip individų, kasdienis bendravimas. Socialiniai 
veikėjai veikia kaip individai. Socialinė sąveika makrolygiu leidžia pamatyti, 
kad mums daro įtaką sąveikaujant tai, jog mes atstovaujam tam tikroms socia-
linėms grupėms arba kaip veikia institucinės sistemos, kokie makroveiksniai 
lemia socialinių reiškinių kaitą. J. Jamesas pabrėžia socialinėse teorijose perė-
jimo iš žemesnio lygmens į visos sistemos lygmenį svarbą. Tai vadinamoji 
„mikro į makro“ – perėjimo problema.404 Mano požiūriu, galima matyti mik-
ro- ir makroadministracinės teises problemas, nukreiptas spręsti atskiras ad-
ministracinės teisinės socializacijos užduotis. Suvokti tokių kategorijų teisinio 
vartojimo paskirtį galima ir būtina per tų teisės norminių reiškinių lygmenis. 
Šiuo požiūriu nagrinėtinos dviejų rūšių teisės normos: makronormos ir mik-
ronormos.  

Makronorminis teisinis reguliavimas įgyvendinamas makronormos, o 
individualus teisinis reguliavimas – mikronormos pagrindu. Teisės normos 
yra esminis šalia principų ir doktrinos teisės elementas. 

Norminis administracinis teisinis reguliavimas remiasi teisės makronor-
mos visuomeninių santykių reguliavimu. Makronormos kuriamos Seime, re-
miantis įstatymų leidybos, legitimiomis šiam teisės subjektui legislatyvinėmis 
galiomis. 

Individualus teisinis visuomeninių santykių reguliavimas remiasi teisės 
mikronormomis, kurias teisės taikymo procese kuria jos subjektas, pritaiky-
damas makronormos reikalavimus personifikuotu mikroteisiniu lygmeniu. 
Taip teisės taikymo subjektas teisinio reguliavimo sąlygose priklauso nuo 
makronormos nustatomų teisinio reguliavimo taikymo nuostatų ir jo nusta-
tomų ribų, taikomų teisinių priemonių komplekto, modeliuojamų teisių ir 
pareigų darnos ypatumų. 

Vienas iš didžiausių mikro- ir makroadministracinės teisės problemų 
sprendimo trūkumų yra ryšio tarp jų silpnumas.  

                                                 
404 Coleman, J. S. Socialinės teorijos pagrindai. Vilnius: Margi raštai, 2005, p. 21. 
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Iliustratyviausiu pavyzdžiu gali būti grįžtamasis ryšis tarp žmogaus sub-
jektinės ir objektinės teisės sąveikos. Teiginys, kad girtavimas405 skatina socia-
linę atskirtį, grafiškai parodytas 2 paveiksle. Analizė privalo ne tik sugrįžti jau 
išnarstytais metodologiniais laipteliais, bet ir jungti juos į kokybiškai aukštes-
nį lygmenį, t. y. „aktualizuoti“ juos, pasitelkiant originalius naujų teorinių 
elementų pagrindus. 

Visuomenės nuomonė dėl girtavimo neigiamo poveikio žmogaus socia-
lumui vienoda. Ne veltui sena žmonių išmintis teigia, kad upė prasideda nuo 
upelio, o girtavimas nuo taurelės. Kardinolas A. J. Bačkis 2007 m. Vilniuje 
vykusioje konferencijoje „Destruktyvus elgesys ir alkoholis“ pabrėžė: „Iš kur 
jaunuoliams imti atsparumo, o jo tėvams ir auklėtojams – auklėjimo elemen-
tų, jei viešoji atmosfera sunkta ir persunkta alkoholio garais. Jei pusė miesto 
stendų, reklaminių siužetų, populiarių žmonių interviu rėkia, gundo, tikina, 
kad sidro skardinė ar alaus butelis padarys tave stipriu, pasitikinčiu savimi, 
padės susirasti draugų.406“  
 

 
2 pav. Makrosocialinis teiginys: girtavimas skatina socialinę atskirtį ir  

socialinė atskirtis daro poveikį girtavimui 
 
 

Tokius žmogaus socialumo krizę didinančius pavojus galima šalinti suba-
lansuotais administraciniais teisiniais poveikiais, kompensaciškai nukreiptais į 
pozityvias alternatyvias socialines sąveikas, t. y. sistemiškai siekti pagerinti vi-
                                                 
405 Lietuva jau dabar pagal alkoholio, tenkančio vienam gyventojui, suvartojimą yra tarp lyderių 

Europoje. 2007 m. vienam gyventojui teko 14,2 litro legaliai parduoto absoliutaus alkoho-
lio per metus. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, jog saugi populiacinė riba yra 7 litrai. 
Vadinasi Lietuva mažiausiai du kartus šią ribą viršija. http://www.vtv.lt/ naujie-
nos/virtualios-visuomenes-komentarai/a.veryga-alkoholio-gamintojai-siurpina-poli.html. 

406 Kardinolas Bačkis, A. J., Vilniaus arkivyskupas metropolitas. Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus konferencija. Vilnius: 2007 m. lapkričio 29 d. Kalba konferencijoje „Destrukty-
vus elgesys ir alkoholis“. http://vilnius.lcn.lt/ganytojai/arkivyskupas/kalbos/k20071129. 
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suomenės socialinę organizaciją, teisiniais būdais taikant antialkoholinius tei-
sės norminius aktus. Šie tikslai siektini kooperuojant, didinant administraci-
nę, civilinę, baudžiamąją ir kitas įmanomas teisines sąveikas. 

Šis teiginys rodo, kad girtaujantys asmenys visuomenės socialinėje orga-
nizacijoje neleistinai nustumiami į socialinę atskirtį. Girtavimas sutrikdo as-
meninį gyvenimą, jie praranda darbą, teigiamus socialius ryšius, girtavimas 
tampa net nusikalstamumo veiksniu. Teigtina, kad įvairių individų veiksmai 
ir orientacija, kaip parodė daugelis mokslinių tyrimų, fokusuojasi į makro-
lygmenį, specifinį socialinį reiškinį. Teiktas pavyzdys, vertinant administraci-
niu teisiniu požiūriu, rodo, kad teisinėje praktikoje yra labai svarbu išnaudoti 
visas reguliavimo, apsaugos ir auklėjamąsias viešojo administravimo funkcijas, 
įgyvendinti žmogaus teises ir laisves užtikrinančias teisės normas, kad pavie-
niai individų girtavimo atvejai neperaugtų į makrosisteminį lygmenį. Čia 
funkcinių į(si)pareigojimų yra daugeliui suinteresuotų institucijų, pradedant 
šeima, mokykla, baigiant policija. Šiuo požiūriu itin svarbu užtikrinti mikro-
administracinių teisinių santykių įgyvendinimo kokybę. Mikrosąveika dėl in-
divido elgesio: individas – mikroaplinka – viešojo administravimo funkcijas 
atliekanti institucija, įgyja socialinės teisinės vertybės statusą. 

 
 

 

 
 

3 pav. Mikrosąveikos reguliavimo struktūrinė schema 
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Vertinant pateiktą mikrosantykio reguliavimo struktūrinę schemą, rei-
kia suvokti tokio reguliavimo sąlygiškumą. Pasak A. Valantiejaus, mikroreiš-
kinius „išversti“ į makrokalbą – sunkus uždavinys. Visuomenės ir individo, 
makro- ir mikrosantykis yra dialektinė problema, kurios apmąstymas leidžia 
suprasti, kad makroreiškiniai (dažnai vadinami socialinėmis struktūromis) 
susideda iš mikrosituacijų, kad vartojamos sąvokos sudarytos iš patyrimo fak-
tų. Įvairūs apibendrinimo lygmenys susideda iš atrinktų empirinių duomenų. 
Iš esmės galime teigti, kad vieno ar kito žmogaus socialinis ugdymas – tai jų 
sėkmingos socializacijos proceso (sudarymas sąlygų, kad asmenys perimtų vi-
suomenės kultūrą, visuomenės mąstymą, vertybes ir elgseną, sėkmingai įsilietų 
į visuomenę) organizavimas bei valdymas makro- ir mikroaplinkoje.407 

 
Mikro- ir makroaplinkos organizavimo bei valdymo požiūriu noriu at-

kreipti dėmesį į kriminologų dažnai paminimą „sudaužytų langų“ (broken – 
windows) teoriją408. Ji teigia, kad žmogus netvarkingoje, apšnerkštoje gatvėje 
dažnai sau leidžia daryti tai, ko nepadarytų tvarkingoje gatvėje. R. Giuliani, 
užėmęs Niujorko mero postą, šią teoriją pritaikė praktikoje. Jo kadencijos 
pradžioje nusikaltėliai buvo tarsi Niujorko sinonimas. R. Giuliani labai gerai 
nutuokė greitai negalėsiantis sumažinti sunkių nusikaltimų skaičiaus, todėl 
stengėsi laimėti mažus dalykus, rungtis su tokia nekalta iš pirmo žvilgsnio 
problema kaip nevaldomi automobilių stiklų valytojai. Miesto spūstyje jie 
puldavo prie sustojusių automobilių ir nešvariais skudurais valydavo langus. 
Tiems, kurie bandė atsisakyti tokios paslaugos, kilo grėsmė likti su apspjaudy-
tais langas ir apspardytomis durelėmis. Štai su tokiais žmonėmis R. Giuliani ir 
ėmė kovoti. Pasirodo, jų buvo ne tiek daug, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodė. 
Negana to, buvo išaiškinta, kad dauguma tų langų valytojų buvo susiję su 
sunkiais nusikaltimais. Tad ši maža pergalė prieš daugelio nesvarbia laikytą 
problemą atvėrė kelią į svarbius laimėjimus. „Jei kas tuomet, kai šventėme   

                                                 
407 Valantiejus, A. Socialinė struktūra: nuo makro prie mikro modelių. Vilnius: Vilniaus univer-

siteto leidykla, 2007, p. 53–73. 
408 Buvo atlikti empiriniai tyrimai, norint išsiaiškinti, kodėl vieni miestų rajonai, kurie neturėjo 

demografinių ir ekonominių skirtumų, palyginti su kitais, tapo tokie, į kuriuos ir policija bi-
jo įžengti. Eksperimento esmė: prabangus automobilis buvo pastatytas tokio rajono gatvėje 
ir stebėtas keturias dienas. Niekas neatsitiko, automobilis liko nepaliestas. Tada eksperi-
mentuotojai išdaužė nedidelį šoninį langą ir ėmė stebėti toliau. Maždaug po keturių valan-
dų automobilis buvo apverstas, išardytas ir padegtas. Taip atsirado „sudaužyto lango“ teori-
ja <http://blog.hardcore.lt/vosvos/archives/002335.html >. 
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pergalę prieš 180 „stiklų valytojų“, būtų sakęs, jog vėliau 5000 per savaitę su-
mažinsime ir sunkių nusikaltimų skaičių, būčiau nepatikėjęs“, – vėliau prisi-
pažino R. Giuliani.  

„Sudaužytų langų“ teorija buvo pritaikyta ir kitose Niujorko vietose. 
Gyvenamieji rajonai, tuo metu laikyti pavojingi, nuo tol tapo daug saugesni. 
Minėta „teorija“ teigia, esą jeigu jūsų aplinkoje yra vienas išdaužtas langas ir jo 
neįstiklinsite, tai netrukus kažkas išdauš antrą, paskui trečią, vėliau pradės va-
giliauti, o gal net ir smurtaus. Antai Niujorko metropolitene, vadovaujantis 
tomis nuostatomis, nusikaltimų skaičius buvo sumažintas dėl poros tarsi ne-
susijusių „smulkmenų“: policija pradėjo nuosekliai atskleisti ir bausti asmenis, 
važinėjančius be bilietų, o metro vagonai buvo nuolatos tvarkomi ir švarinami 
– naikinami grafitai, taisoma įranga ir pan. Visa tai lėmė, kad bendras nusikal-
timų skaičius metropoliteno aplinkoje iš esmės sumažėjo. Žmonės, matydami 
nuolatinį principingumą ir mažuose dalykuose, ima atsakingiau elgtis, o to-
kios socialinės sąveikos, mokslo požiūriu, abstrahuojamos į makrosocialinį 
reiškinį. Regis, „sudaužytų langų“ teorija iliustratyviai sujungia mikro- ir 
makroaplinkos organizavimo bei valdymo dalykus į vieną sudėtinių teisėtvar-
kos problemų sprendinių mazgą. Tai patvirtina A. Giddenso koncepciją409, 
kad šiuolaikinės socialinės struktūros sampratos linkusios jungti makro- ir 
mikromodelius. Kaip tik todėl yra pagrindo teigti,  kad socialinės struktūros 
kategorija vartotina administracinės teisės mokslo doktrinoje. Ji padės geriau 
suvokti atskiro individo (mikrosantykio lygmeniu) ir žmogaus, visuomenės, 
valstybės (makrosantykio lygmeniu esame tam tikrų grupių atstovai) spren-
džiamas problemas. Pavyzdžiui, konstitucinio principo „valdžios įstaigos tar-
nauja žmonėms“ geresnį suvokimą, aiškinimą Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos tiesioginio taikymo prasme. Šiuo požiūriu taiklų pastebėjimą yra išsa-
kęs Hugo Gracijus, kad valdžios, kaip ir nuosavybės klausimu, būtina atskirti 
teisę ir naudojimosi teise būdą, arba pirminį ir paskesnį aktą.410 Kitas aiškumą 
parodantis pavyzdys susijęs su teisiniu precedentu administracinėje teisėje, 
taip pat formuojama teisine praktika, nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. 
Vienetinis administracinės bylos sprendinys tampa teisiniu precedentu, teisi-
niu normatyvu, nagrinėjant kitas, tokios pat kategorijos administracines by-
las. Taip pat individualus individo žmogaus teisių pažeidimo atvejis (mikro-
lygmuo)) administraciniu teisiniu požiūriu vertintinas kaip pavojingas prece-

                                                 
409 Гидденс, Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999, c. 115–117. 
410 Ten pat, p. 52. 
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dentas, galintis turėti reguliarią, susiformuojančią tokių pažeidimų padarymo 
praktiką (makrolygmuo).  Toks  mikro- ir makrolygmenų derinys įtvirtintų 
socialinės  atskirties struktūros įgyvendinimo  modelį.  

Šiuo požiūriu kaip sustabarėjusią, pavojingą žmogui, visuomenei, valsty-
bei praktiką galima aptarti pagrindinę Lietuvos teisės aktų įgyvendinimo, nei-
giamai vertintiną probleminę situaciją, kuri pasireiškia atotrūkiais ir priešta-
ravimais tarp objektinės teisės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijo-
je, įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose ir įgyvendinant subjekti-
nes žmogaus teises. Objektinės teisės transformacijos procesuose į žmogaus 
subjektinę teisę, ypač viešosios teisės teisinio reguliavimo mechanizme, „ap-
auga“ valstybės dominavimo prieš žmogų apnašomis. Tuo požiūriu būtina 
pabrėžti, kad pagal Konstitucinio Teismo doktriną „konstitucinis teisinės 
valstybės principas yra universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos 
teisės sistema ir pati Lietuvos Respublikos Konstitucija. Čia itin svarbu at-
skleisti valstybės dominavimą prieš žmogų kuriančias socialines sąveikas, ku-
rios įvairiai reikšmingos, tobulinant administracinės teisės doktriną. Sociali-
nių sąveikų nagrinėjimas administracinėje teisėje, mikro- ir makrolygmenų 
analizė rodo, kad galima operuoti mikro- ir makroadministracinės teisės kate-
gorijomis. Mikroadministracinė teisė orientuota į empirinio patyrimo lygme-
nį, makroadministracinė teisė – į socialinį teisinį struktūrinį, socialinės orga-
nizacijos lygmenį (makroreiškinius). Galima nurodyti daug administracinių 
teisinių kategorijų, atskleidžiančių makroteisinį lygmenį, kaip „valstybė“, 
„valstybės valdžia“, „administracinė teisė“, „viešasis administravimas“, „admi-
nistracinis teismas“, „žmogus“, „regionas“, „savivalda“, „administracinė teisinė 
kultūra“ ir pan. 

Derinant administracinės teisės empirinį ir abstrahuotą tyrimo būdus 
galima tiksliau atskleisti ir įvertinti jos būklę bei kaitą, numatyti tam tikrus 
konkrečių institucijų veiklos trūkumus ar privalumus, išryškinti veiklos ten-
dencijas ir t. t.  

Antai valdžių sąveika. Tai valdžios institucijų bendradarbiavimas, 
veiksmų derinimas, „stabdžių ir atsvarų“ sistemos funkcionavimas, kuris už-
tikrina valdžių tarpusavio kontrolę, viena kitos sulaikymą ir jų pusiausvyrą. 
Tokia sąveikos makroanalizė atskleidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
valstybės valdžios pasidalijimo esmę, pagrįstą subsidiarumu, taip pat parodo, 
kaip toje valdžių sąveikoje modeliuojami žmogaus teisių ir laisvių interesai. 
Empiriniu lygmeniu nustatome, kaip valdžių sąveikoje atrodo konkretūs tei-
sės aktų įgyvendinimo atvejai.  
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Socialinė sąveika  visuomenės gyvenime yra viena iš sudėtingiausių paži-
nimo sričių, nes visuomenė ne tik žmonių politinės, ekonominės, teisinės ir 
kitokios socialinės sąveikos procesas, bet ir jos produktas. Sąveikos įvairiose 
socialinėse srityse įgyvendinamos ne tik uždarose visuomenės sistemose, bet ir 
žmonijos viduje apskritai. Dėl to iškyla galimybė ir net būtinybė rasti geriau-
sius sprendimus, variantus panaudojant informaciją apie socialinių sąveikų 
procesus, pavyzdžiui, tobulinti, didinti administracinės teisės veiksmingumą. 
Tokios informacijos paieška socialinių sąveikų tyrėją priverčia domėtis socia-
liniais poreikiais, nustatant, kokios administracinės teisės reikia Lietuvai tei-
sinės valstybės sąlygomis. Toks domėjimasis administracinės teisės socialinė-
mis sąveikomis gerokai peržengia teisinės sistemos ribas, ieškojimai nukrei-
piami į nacionalinės materialinės ir dvasinės kultūros barus. Šiuo atveju ad-
ministracinė teisė turi derėti su nacionaline kultūra, būti jos sistemine dalimi. 
Materialinė ir dvasinė kultūra teisei nustato įgimtuosius socialinius vertybi-
nius orientyrus, kurių puoselėjimą reguliaciniais ir teisinės apsaugos būdais 
turi užtikrinti administracinė teisė. Tokia administracinė teisė tampa kūry-
biška. Štai čia glūdi prasminis teisės ir kultūros sąryšis, jų savitarpio santykis, 
nulemiantis administracinės teisės tikslus. Ir tai yra itin prasminga, nes, pasak 
J. Möllemanno, „kultūra yra žmogaus kuriama vertybių ir normų sistema, pa-
dedanti jam pažinti bei įprasminti tikrovę ir teikiant veiklos kriterijus411“. 
VFR prezidentas R. von Weizsackeris yra sakęs, kad kultūra – tai mūsų gyve-
nimo būdas, kuriuo tarpusavy bendraujame412. 

Tačiau ekonomikos globalizacijos sąlygomis tarpsta ir kultūros globali-
zacija. „Globalizacinė“ kultūra pagal tarptautinės konkurencijos įstatymus 
tampa gryna ekonominė paslauga. Todėl nacionalinės politikos, nacionalinio 
tapatumo požiūriais, administracinė teisė gali įgyvendinti protekcionistinę 
kultūros apsaugos misiją. 

Taigi nacionalinė administracinė teisė globalizacijos sąlygomis, įstojus 
Lietuvai į Europos Sąjungą, yra tiek kultūros prieštaravimų, tiek kultūros su-
derinamumo, adaptacijos stadijos. Tai pastebime nacionalinės ir Europos Są-
jungos administracinės teisės integracijos procesuose. Antai Bendrieji Euro-
pos Bendrijos teisės principai413, Europos žmogaus teisių414 jurisprudencijos 
                                                 
411 Plg. Fuchs, M. (Hrsg.) (1993) Zur Theorie des Kulturmanagements. Ein Blick über Gren-

zen, Remscheid. FH, Soz 2gc Zur. S. 139–150. Fuchs, M. Kulturmanagement in Europa. 
Remscheid, 1995. 

412 Weizsäcker, R. von Die politische Kraft der Kultur. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. 
413 Usher, J. A. Bendrieji Europos Bendrijos teisės principai. Vilnius: Naujoji Rosma, 2001. 
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doktrina, laisvosios rinkos principai sėkmingai pritaikomi Lietuvos teisinėje 
praktikoje.  

Socialinių sąveikų  sociokultūrinis sąlygotumas yra nagrinėjamas įvairiuo-
se teoriniuose modeliuose, kurių dažnas akcentas yra instituciniai ir bendra-
vimo padariniai. A. Žemeckė pabrėžia, kad „kultūra yra neatskiriama mūsų 
gyvenimo dalis, kurios sąsajos su teise ir jos teisinis reguliavimas grindžiamas 
ne tik atitinkamais bendriausiais dėsningumais, tačiau ir išskirtine specifika. 
Visuomeninių santykių turinio kaitos sąlygomis žmogus, visuomenė ir valsty-
bė ima kelti probleminius klausimus tiek kultūrai, tiek ir teisei, dėl to kinta 
įpročiai, nyksta buvęs kultūrinis tapatumas, atsiranda naujos gyvenimo ten-
dencijos. Vykstantys socialiniai pokyčiai susaistomi su kultūrine motyvacija, 
taigi kultūra tampa aktualiu visuomenės kaitos veiksniu bei esmine socialinių 
pokyčių priežastimi, kartu lemiančia ir teisės adaptacinę kaitą [...], tampa [...] 
veiksminga socialinio gyvenimo, taip pat ir teisės raidos, skatintoja415“. 

 
Administracinės teisės socialinės sąveikos lygiai ir rūšys. Administra-

cinė teisė, savo teisinio reguliavimo dalyko ir reguliavimo metodų požiūriu 
yra santykiškai savarankiška teisės šaka ir kartu artimai priežasties ir pasekmės 
santykiu susijusi su teisės bei teisinės sistemomis kaip reikšminga jų dalis. 
Viena vertus, ji glaudžiai siejasi su visomis teisės šakomis, dažnai yra kitokia 
savitu reguliuojančiu poveikiu ir tose žmogaus, visuomenės, valstybės pro-
blemų sprendimų srityse, kurios priskiriamos prie kitų teisės šakų reguliavimo 
dalyko. Administracinė teisė – sudėtinė teisės šaka, nes nelengva apibrėžti jos 
reguliavimo dalyką, mat jos teisiniai institutai yra susipynę su konstitucine, 
civiline, darbo, baudžiamąja teise, glaudžiais ryšiais susiję su finansų, aplinko-
saugos (ekologine), statybų teise ir su turinčiais kitų, neteisinių ypatybių 
mokslų objektais, pvz., sociologija, ekonomika, vadyba, socialine psichologija, 
psichologija, sveikatos apsauga ir t. t. Taigi administracinė teisė siekia tiek vie-
šosios šakos (pvz., konstitucinės, baudžiamosios, finansų), tiek privatinės tei-
sės (pvz., darbo, civilinės ir t. t.) ribas, o perspektyvinio, galimo teisinio regu-
liavimo informacinio susižinojimo ir bendro socialinio pažinimo objekto po-
žiūriu ir kitas socialinės erdvės ribas. 

                                                                                                            
414 Berger, V. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Vilnius: Pradai, 1997. 
415 Žemeckė, A. Kultūros srities valdymas kaip administracinės teisės objektas. Daktaro disertaci-

jos santrauka. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 
2007, p. 24. 
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Kita vertus, ji savitomis poveikio priemonėmis ne tik užtikrina šiose sri-
tyse atsirandančių socialinių santykių apsaugą (dažniausiai administracinės 
prievartos priemonėmis), bet ir tampa šių santykių reguliatoriumi. Įstatymų 
leidėjai plačiai remiasi administracinės teisės reguliacinėmis galiomis, panau-
dodami jas, užtikrindami mokesčių, žemės, ekologinius, darbo santykių ver-
tybinius interesus. Antai numatoma reikiama teisinė tvarka renkant mokes-
čius, nustatant kontroliuojančias institucijas ir jų teisinį statusą. Pavyzdžiui, 
Ūkio ministerijos interneto svetainėje, 2008 m. duomenimis, kaip verslą 
kontroliuojančios institucijos Lietuvoje, nurodytos Valstybinė kainų ir ener-
getikos kontrolės komisija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisi-
ja, kurios yra Seimui privalančios atsiskaityti institucijos. Štai Valstybinė teri-
torijų planavimo ir statybos inspekcija, Lietuvos standartizacijos departamen-
tas, Valstybinė metrologijos tarnyba, Statybos produkcijos sertifikavimo cent-
ras, Aplinkos apsaugos agentūra savo teisinį statusą sieja su Aplinkos ministe-
rija, o Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos muitinė, Valstybės dokumen-
tų technologinė apsaugos tarnyba, valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rū-
mai, viešoji įstaiga Audito apskaitos ir turto vertinimo institutas, valstybės 
įmonė Indėlių ir investicijų draudimas – su Finansų ministerija. Savas verslą 
kontroliuojančias institucijas turi visos 13 respublikos ministerijų, be to, dar 
ir 48 kontroliuojančias institucijas. Iš viso Lietuvos verslą kontroliuoja 74 
įvairiafunkciniai subjektai416. Tokią gausą kontroliuojančių institucijų žmo-
nės buityje vadina „teisine mišraine“.417 Saulėlydžio komisija pastaruoju metu 
keičia tos „teisinės mišrainės“ receptūrą, t. y. subjektyviu lygmeniu mažina 
ingredientų skaičių. 

Tuo išsiskiria administracinio teisinio reguliavimo taikymo pobūdis, ku-
rį konkrečiai lemia valstybės mechanizmo įvairumas, užtikrinantis viešojo in-
tereso pirmenybę rinkos santykiuose. Kontroliuojančių institucijų reguliavi-
mo ir biurokratijos mažinimo laikinosios darbo grupės nustatytos problemos 
bei siūlomi sprendimo būdai buvo nagrinėti dar 2000 m. Saulėtekio priežiū-
ros komisijai ir Vyriausybės kancleriui buvo pristatytos nustatytos problemos 
ir siūlomi sprendimo būdai. Padėtis iki šiol mažai keičiasi vien dėl administ-
racinio teisinio reguliavimo politinės kultūros. Seimas, priimdamas naujus 
įstatymus, reguliavimo priemonėmis pasirenka vien leidimus ir draudimus. Jų 

                                                 
416 <http://www.infoverslui.lt/index.php?cid=1008> 
417  <http://www.balsas.lt/naujiena/174611/rimantas-j-dagys-kodel-susivienijokontroliuojan 

cios-institucijos/rubrika:naujienos-lietuva-politikutribuna> 
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ekstensyviai įgyvendinimo kontrolei reikia didinti „kontrolierių“ skaičių. 
Praktiškai nesinaudojama kitų socialinių reguliatorių galimybėmis. Šias gali-
mybes galima plėsti, jei tinkamai suprasime administracinės teisės sąveikas su 
kitais socialiniais mokslais.  

 
 
Administracinės teisės sąveika su socialiniais mokslais  
 
Socialiniai mokslai pagal mokslo krypčių klasifikaciją skirstomi į teisę, 

politologiją, vadybą ir administravimą, ekonomiką, sociologiją, psichologiją, 
edukologiją.  

Socialiniai mokslai – visuma visuomeninių mokslų (socialinių), kurių ty-
rimo objektas yra žmonių tarpusavio santykiai visuomenėje, todėl teoriniu ir 
empiriniu lygmenimis tiriama visuomenė, socialinė tikrovė, socialinių grupių 
ir individų būtis. Pagal tyrimo objektą ir metodologiją dažnai sutapatinami 
arba yra susiję su humanitariniais mokslais. Todėl kitose šalyse socialinių 
mokslų sričiai priskiriami ir kai kurie humanitariniai mokslai kaip istorija, 
kultūrologija ir pan. Šiame straipsnyje noriu atkreipti dėmesį į administraci-
nės teisės sąveiką su trimis socialiniais mokslais: politologija, konstitucine ir 
civiline teise. Šios trys administracinės teisės sąveikos dabar labiausiai paplitu-
sios, pasižymi savo aktualumu. 

 
Administracinės teisės sąveika su politologija. Politologija – vientisas 

integralus mokslas apie politiką, jos sąveikas su asmenybe ir visuomene. Tokia 
makrosocialinė politologijos samprata rodo jos ryšį su makroadministracine 
teise. Politologijos objektas glaudžiai susijęs ir su administracinės teisės objek-
tu. Sisteminio valdymo požiūriu politologijos tyrimo objektas yra valstybės ir 
visuomenės politinio valdymo procesai, valstybės veikla, žmonių santykiai su 
valdžia, su visuomenės valstybės politine organizacija, principais, normomis, 
kurios turi užtikrinti visuomenės gyvavimą, santykius tarp žmonių, visuome-
ne ir valstybe. Teisė ir politika yra dvi tarpusavyje susijusios visuomenės gyve-
nimo sritys. Teisės ir politikos santykis yra abipusis. Teisės sąvoka apima ben-
dras žmogiškąsias vertybes, integruotas tautos istorinės ir kultūrinės kaitos są-
lygomis. Taigi galima teigti, kad administracinės teisės ir politologijos sąveika 
siejasi tuo pačiu tyrimo objektu. Abu socialiniai mokslai per tyrimo objektą 
gali daryti poveikį vienas kitam. Buitinės sąmonės požiūriu žmonės politiką ir 
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teisę dažnai tapatina. Nors jos ir glaudžiai susijusios, bet atstovauja skirtin-
goms reguliavimo formoms. 

Politologinė makroinformacija aksiologiniu požiūriu gali būti vertinama 
ir kaip administracinės teisės idėjų visuma, taip pat kaip metodologinis įran-
kis jos objektyvacijos procesams įvertinti. Politologiją kaip mokslą apie politi-
ką tikslinga vertinti per tarpusavio santykius. Teisės aktai įstatymais įtvirtina 
pagrindinius politinius principus, normas ir procedūras, nustato politinės 
veiklos leistinas ribas ir valdymo struktūrų ir opozicijos galimybes. Politika 
savo ruožtu siekia, viena vertus, įtvirtinti ir tobulinti teisę, kita vertus, savo in-
tervenciniais organizaciniais ir reguliavimo metodais stengiasi brautis į teisės 
sritį, nepaisyti teisės normų, principų ir doktrinų. Politika greta poveikių tei-
sei daro poveikį ir ekonominėms, kultūros, ideologijos sritims. Šiuo atveju 
tiek teisė, tiek politika yra valdymo priemonės kuriam nors tikslui pasiekti. 

Kaip žinia, Aristotelis politikos sampratą siaurąja prasme apibrėžė kaip 
meną valdyti valstybę.418 Politikos terminas, kuris įsitvirtino po Aristotelio 
traktato „Politika“, buvo skirtas tirti valstybę, valstybės valdymą, skirtingas to 
valdymo formas. Šiuo požiūriu politika ir administracinė teisė yra kaip vi-
suomenės ir valstybės problemų reguliavimo sistemos. Tačiau jos tiria ir regu-
liuoja skirtingas reguliavimo sistemas. Viena vertus, valstybė sankcionuoja ir 
įtvirtina teisės sistemą, darydama ją viešąja, bendrai visiems privalomąja, kita 
vertus, pati valstybė, jos organizacija remiasi teise. Todėl politika, atlikdama 
savo reguliacinę funkciją, remiasi teisės vertybiniais orientyrais ir standartais. 
Politika ir teisė, eidamos greta, atsiriboja viena nuo kitos per tam tikrus 
sprendimų vertinimo pagrindus: 

1. Pagal elgesio vertinimo kriterijus teisė nustato, kas teisėta ar neteisėta, 
politika vertina, kas naudinga ar žalinga; 

2. Pagal savo turinį teisę labiausiai riboja teisės normos, o politika gali 
reikštis už galiojančių įstatymų ribų; 

3. Pagal tikslų ir uždavinių užtikrinimo mechanizmą teisinio reguliavi-
mo rezultatas siekiamas valstybės juridinių sankcijų galiomis, politika 
remiasi platesniu veikimo priemonių mastu – įstatymo galiomis, įtai-
ga, skatinimu, valdžios institutų ir politinių lyderių gebėjimais; 

4. Pagal viešumo ir atvirumą teisė yra vieša, o politika greta viešo vi-
suomeninių santykių reguliavimo gali būti uždara ar net „šešėlinė“. 

                                                 
418 Aristotelis. Politika. Vilnius: Pradai, 1997. 
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Prigimtinės teisės autoritetas H. Gracijus savo garsiajame veikale „Apie 
karo ir taikos teisę“ („De jure belli et pacis“)419 pranašiškai atskleidė, kad ju-
risprudencijos mokslas yra kaip tiesos ir teisingumo mokslas, o tikslingumo ir 
naudingumo politikoje ir teisėje klausimus sprendžia politikos mokslas. 

Šiuo požiūriu vertinant Lietuvos teisinę ir politinę praktiką, galima 
įžvelgti, kad politikai, kaip įstatymų leidėjai, pernelyg pasitikėdami politikos 
galiomis bando teisę įsprausti į tikslingumo ir naudingumo rėmus, o taip daž-
nai nukrypstama nuo tiesos ir teisingumo objektinių vertybių. 

 
Administracinės teisės sąveika su gretimomis teisės šakomis. Kiek-

viena teisės šaka turi savo ypatumus, paskirtį, teisinio reguliavimo dalyką. 
Naujai nagrinėdami administracinės teisės sąveiką su kitomis teisės šakomis, 
jų tarpusavio santykių liečiamumo ir leistinumo kriterijumi mes pasirenkame 
teisinio reguliavimo dalyką, metodą (tam, kad įvertintume sąveikas su konku-
ruojančiomis teisės šakomis), taip pat teisinio poveikio objektą. Administra-
cinėje teisėje yra taikomas ir leidimo bei rekomendacijų metodas. Be to, ad-
ministracinė teisė dabartiniame jos kaitos etape leidžia taikyti kitus galimus 
reguliacinius metodus, „skolinamus“ iš kitų socialinių ir humanitarinių moks-
lo sričių, ekonomikos, vadybos, socialinės psichologijos ir pan. Šiuo atveju 
administracinė teisė, siekdama įgyvendinti savo strateginius tikslus, pasitelkia 
įvairias socialines technologijas.  

Valstybinio valdymo sritis, kurioje iškyla aikštėn administracinės teisės 
reguliacinis poveikis, funkcija, liudija, kad daugelis viešojo administravimo 
problemų atsirado ten, kur konkuruoja kitų teisės šakų (civilinės, darbo, mo-
kesčių, verslo ir pan.) normos, susijusios su tuo pačiu teisinio domėjimosi ob-
jektu. Visa tai daro ženklų poveikį administracinės teisės funkcijų sąveikai su 
kitomis teisės šakomis420.  
 

                                                 
419 Гроций, Г. О праве войны и мира: Три кн., в которых объясняются естеств. право и 

право народов, а также принципы публ. права / Пер. с лат. А.Л. Саккетти. М.: 
Ладомир, 1994. 

420 Dėl publikacijos apimties apribojimų nagrinėjamos tik administracinės teisės sąveikos su 
konstitucine ir civiline teise. 
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Administracinė ir konstitucinės teisės sąveikos. Šios teisės šakos turi 

pastebimai glaudų tarpusavio poveikių ryšį, kuris nekliudo atriboti jas pagal 
teisinio reguliavimo dalyką. Konstitucinė teisė ir administracinė teisė kaip 
viešosios teisės šakos yra tarsi vieno teisinio projekto suvokimo dimensijos, 
nes turi tą patį žmogaus, visuomenės ir valstybės probleminio teisinio paži-
nimo ir teisinės tvarkos nustatymo objektą. Istoriškai šis sąveikos teisinis fak-
tas buvo įprasmintas bendra abiem teisės šakoms kategorija – valstybine teise. 
Teisinės valstybės gyvavimo sąlygomis toks pavadinimas jau yra per siauras. 
Konstitucinė teisė administracinei teisei yra tarsi prigimtinė teisė, nes ji įtvir-
tina valstybės konstitucinių institutų telkimo ir raiškos visuomenėje princi-
pus, nustato valstybinės valdžios subjektų vietą valstybės mechanizme, jų tar-
pusavio santykių teisinius pagrindus, žmogaus pagrindines teises ir pareigas, 
kurios dažniausiai įgyvendinamos valstybinio valdymo srityse. Konstitucinė 
teisė reguliuoja ir socialinius santykius, besiformuojančius valdymo institucijų 
veiklos srityse, kuriuose dalyvauja valstybinės valdžios subjektai. Visa tai rodo, 
kad daugelį valstybinio viešojo administravimo klausimų vienu metu apima 

� Administracin� teis� savo reguliuojan�iu po-
veikiu apima plat� žmogaus, visuomen�s, vals-
tyb�s socialini� santyki� srit�, nulemia vykdo-
mosios valdžios sistemos ir viešojo administra-
vimo raiškos, nauj� administracin�s teis�s 
pošaki� ir viešosios teis�s šak� �vairov�; 
� Administracin�s teis�s turinio pl�trai esmin� 
poveik� turi tie socialiniai procesai, kurie akty-
vuoja žmogaus, visuomen�s, valstyb�s objek-
tyviuosius poreikius; 
� Administracin� teis� yra konstitucin�s teis�s 
konkretizuojan�ioje s�veikoje, iš kurios gauna 
savo teisinius pradmenis, pagal juos t�stinai 
apibr�žia �vairi� institucij� veiklos teisin� me-
chanizm�; 
� Administracin� teis� yra civilin�s teis�s kon-
kretizuojan�ioje s�veikoje, neretai reguliuoja 
išoriškai panašius turtinio pob�džio socialinius 
santykius.  
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konstitucinės ir administracinės teisės šakos. Tačiau konstitucinės teisės 
normos įtvirtina pamatinius, bendrus viso valstybės institucijoms jų organi-
zavimo ir veiklos demokratinius principus ir atitinkamai reguliuoja santykius 
šioje srityje. Administracinės teisės normos tęstinai konkretizuoja konstituci-
nius principus, numato, kaip jie įgyvendinami valstybinio valdymo institucijų 
sistemoje. Pavyzdžiui, Viešojo administravimo įstatymas sudaro prielaidas 
įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios 
įstaigos tarnauja žmonėms, remdamasis konstitucinėmis nuostatomis nustato 
viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo ad-
ministravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo 
pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų 
veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstaty-
mais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėji-
mą. Todėl administracinės teisės ištakos yra konstitucinėje teisėje ir yra jos lo-
ginė tąsa. Pasak E. Šileikio, galima teigti, kad viską, ką savo nuožiūra sukuria ir 
keičia įstatymų leidėjas, konkretizuodamas blanketines ar kitas Konstitucijos 
nuostatas viešojo bendravalstybinio būvio sutvirtinimo – intitucionavimo ar 
administravimo srityje, atitinkamai apima administracinė teisė. 

Šiuo požiūriu Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Vietos savi-
valdos įstatymas, įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ar Karo padė-
ties įstatymas iš esmės yra administracinės teisės (ne konstitucinės teisės!) šal-
tiniai tiek, kiek jie nepakartoja Konstitucijos nuostatų. Taigi, pratęsiant E. Ši-
leikio tampančiu klasikiniu teiginį, jog „administracinė teisė kaip konkreti-
zuota Konstitucija“, man regis, galima džiaugtis naujai susiformavusiu savitu 
konstituciniu teisiniu mąstymu, kai teisinėje apyvartoje esančių teisinių kate-
gorijų pagrindu galima naujai aiškinti teisės kaitos ir plėtros ypatumus. Tuo 
atveju tereikia savarankiškai plėsti savo teisinę vaizduotę ir mąstymą, norint 
įžvelgti, „pvz., kad dešimties ar penkių apskričių įsteigimas, „aukštesniųjų 
administracinių vienetų“ (Konstitucija, 123 str. 1 d.) įstatyminis vadinimas 
apskritimis (ar sritimis, regionais, rajonais, gubernijomis ir pan.), viceministrų 
įteisinimas ar kitoks Vyriausybės įstatymo tradicinis pakeitimas po Seimo 
rinkimų – tai iš esmės ne konstitucinės, bet valstybinės administracinės teisės 
(savotiškos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų formaliai konkretizuotos kons-
titucijos) klausimai, kurie nėra konstituciškai esminiai, jei yra nulemti konsti-
tucingos įstatymų leidėjo diskrecijos“421. 

                                                 
421 Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003, p. 21. 
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Administracinės ir civilinės teisės ssąveikos. Administracinė teisė taip 
pat reguliuoja teisinius santykius, kurie pirmenybiniu eiliškumu yra civilinės 
teisės reguliavimo dalykas. Tai turtiniai ir neturtiniai teisiniai santykiai. Ši 
abiejų teisės šakų sąveika yra nuo seno geriausiai ištirta. Valstybinio valdymo 
institucijos vykdomosios-tvarkomosios veiklos procese ūkiniu požiūriu vado-
vauja juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklai. Dėl to jos sprendžia dau-
gelį ūkinio pobūdžio klausimų (pvz., ūkio planavimą ir reguliavimą, materia-
linių fondų paskirstymus ir t. t.). Tačiau civilinė teisė reguliuoja šiuos teisi-
nius santykius šalių lygybės metodu arba civiliniu teisiniu metodu, o admi-
nistracinė teisė – jų nelygybės metodu (viena iš šalių – valdymo institucija) 
arba administraciniu teisiniu reguliavimo metodu. Vykstant administracinės 
teisės kaitai vis labiau ryškėja jos reguliacinis konkretizuojantis kitas teises ša-
kas pobūdis. Administracinė teisė, kaip ir tarpusavyje veikdama su konstitu-
cine teise, čia „dalijasi“ tuo pačiu žmogaus, visuomenės ir valstybės problemi-
nio teisinio pažinimo ir teisinės tvarkos nustatymo objektu, vartojamos civi-
linės teisės kategorijos. Daugelis civilinės teisės institutų aptarnaujami viešojo 
administravimo galimybėmis, reguliaciniu požiūriu – dažniausiai vadovaujan-
tis savitomis administracinės teisės materialinėmis ir procedūrinėmis taisyk-
lėmis. Administracinės teisės ir civilinės teisės sąveikos paradigma, kurią ban-
dome pagrįsti, remiasi bendrai sutelktu reguliaciniu tikslu. Tai reguliacinės 
teisinės tvarkos tam tikruose teisiniuose santykiuose nustatymo sąveika. Ši są-
veika koordinuoja civilinių ir administracinių teisinių priemonių taikymą,   
siekiant bendro reguliacinio tikslo, numatyto civilinės teisės normose. Tai 
administracinės teisės ir civilinės teisės sintezė, siekiant tam tikro teisinio ins-
tituto bendros naujos kokybės įgyvendinimo rezultato. Administracinis teisi-
nis reguliavimo metodo taikymas derinamas, tiksliau koordinuojamas, tam 
pačiam sisteminiam teisinio instituto tikslui įgyvendinti. Taigi administraci-
nė teisė su civiline teise yra savotiškos vieno teisinio „projekto konceptualinės 
pusseserės“, siekiančios teisinėmis sąveikomis bendrų sisteminių tikslų. Pa-
vyzdžiui, Registrų centras įgyvendina valstybės nekilnojamojo turto administ-
ravimo politiką, t. y. tobulina daugiatikslę nekilnojamojo turto kadastro, daik-
tų, daiktinių teisių, turto adresų ir verčių bei juridinių asmenų registravimo 
sistemą, užtikrinančią įregistruotų teisių apsaugą, ir patikimos informacijos 
teikimą visiems piliečiams, rinkos dalyviams ir valdžios bei valdymo instituci-
joms422. Savo veikloje Registrų centro įmonė tvarko Nekilnojamojo turto ka-

                                                 
422 http://www.registrucentras.lt/bylos/apie/veiklos_ataskaita_2007.pdf 
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dastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, įgyvendi-
na, plėtoja ir tvarko su šiais bei kitais registrais susijusias informacines siste-
mas, tvarko registrų archyvus. Taigi viešojo administravimo dalykais tampa 
Lietuvos Respublikos CK konkretizuojančios nuostatos, kaip antai V sky-
riaus norminės nuostatos dėl juridinio asmens steigimo (2.59–2.73 str.). Re-
gistrų centro paslaugos yra viešosios paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrin-
dinių registrų tvarkymu. Todėl Registrų centro, kaip viešojo administravimo 
subjekto, statusą apibrėžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įsta-
tymas, kuris, remdamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuoja šio 
centro veiklą, šiems teisės aktams įgyvendinti priima administracinius spren-
dimus, teikia įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruoja 
viešųjų paslaugų teikimą (žr., 4 pav.), atlieka viešojo administravimo subjekto 
vidaus administravimą423. 

Kitas panašus pavyzdys, kuris parodo, kaip viešasis teisės subjektas veikia 
panaudodamas administracinės ir civilinės teisės sąveikas, yra Lietuvos Res-
publikos valstybinis patentų biuras (VPB). Minėtas biuras yra Lietuvos Res-
publikos vykdomosios valdžios institucija, valstybės biudžetinė įstaiga, įteisi-
nanti valstybinę pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių 
ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) apsaugą Lietuvoje ir vykdanti 
centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas Europos Sąjungoje (ES) 
bei Europos patentų organizacijoje (EPO). VPB steigėja yra Lietuvos Respub-
likos Vyriausybė. 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1454 Valstybinis pa-
tentų biuras priskirtas Teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai424. Valsty-
binis patentų biuras siekia įteisinti išimtines civilines teises425 į pramoninės 
nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsau-
gos poreikius. Tarptautinė, regioninė ir nacionalinė pramoninės nuosavybės 
objektų apsaugos sistema suteikia Lietuvos ir užsienio pareiškėjams visapusiš-
kų galimybių ginti savo intelektinės veiklos produktus, pasinaudojant sukur-
tomis ir veikiančiomis teisinėmis priemonėmis426. 

 

                                                 
423 Žr.: Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnis. Valstybės žinios. 

2006, Nr. 77-2975.  
424 <http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=331&l=lt> 
425 Žr.: Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 07 18 įstatymu Nr. VIII – 

1864 // 1.136 straipsnis. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. 
426 <http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=131&l=lt> 
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Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad civilinių teisių įgyvendinimas įsta-

tymų pagrindu gali būti apribojamos, kai realiai būtina užtikrinti administra-
cinių teisinių vertybių apsaugą. Antai teismas gali taip nuspręsti, jeigu toks 
apribojimas būtinas viešajai tvarkai, geros moralės principams, žmonių sveika-
tai ir gyvybei, asmenų turtui, jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti.427 
Teisiniais apribojimų kriterijais šiais atvejais galima laikyti įvairius konstitu-
cinius principus, kurie koreguoja civilinės teisės normų taikymą, teisinės vals-
tybės principų įgyvendinimo požiūriu. Tokie principai, pavyzdžiui, yra as-
mens teisinė apsauga, teisėti lūkesčiai, teisinis tikrumas. Tokiais konkurenci-
nio reguliavimo atvejais ginami viešieji žmogaus, visuomenės, valstybės intere-
sai ir ribojami privatūs interesai, reglamentuojami civilinės teisės normomis. 

Kitas pavyzdys. Konstitucinės teisės doktrina suformulavo, kokie tarp-
tautiniuose žmogaus teisių dokumentuose ir Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinti 

                                                 
427 Žr.: Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 07 18 įstatymu Nr. VIII–1864. 

1.2 straipsnis. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai.  
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nuosavybės teisės apribojimo pagrindai428 pripažįstami kaip būtini demokra-
tinėje visuomenėje, atitinkantys proporcingumo principą ir užtikrinantys fi-
zinio asmens nuosavybės teisių įgyvendinimo ir viešųjų interesų pusiausvyrą. 
Visuomenės teisė nustatyti nuosavybės teisių apribojimus, reikalingus ben-
dram labui, ar net paimti turtą, yra pripažinta ir pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją (I protokolą), ir pagal LR Konstituciją. „Ribojant nuosavybės tei-
ses visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: ji gali būti ribojama tik re-
miantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje sie-
kiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas verty-
bes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus; turi būti paisoma 
proporcingumo principo.“429 

Taigi nuosavybės teisės turi būti ribojamos tik pagal aiškius ir konkrečius 
principus, t. y. nuosavybės teisių apribojimas turi būti pagrįstas. Panaši konk-
retizuojanti nuosavybės teisių ribojimo nuostata, taikant konstitucinės ir ad-
ministracinės teisės nuostatas, suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 1.85 straipsnyje, kai ribojamas fizinio asmens veiksnumas dėl pikt-
naudžiavimo alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis. 

Tokių pavyzdžių, kaip konstitucinė, administracinė ir civilinė teisė tria-
dos principu, kur labiausiai išreikštas pirmenybinis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos vaidmuo, veikia tarpusavyje užtikrinant teisinių santykių įgy-
vendinimą, galima nurodyti ir daugiau.   

Apibendrindami galime daryti išvadas, kad teisės mokslinėje literatūroje 
mažai pateikiama analitinės informacijos apie administracinės teisės sociali-
nės sąveikas, nors administracinė teisė, pažindama save ir vertindama savo 
padėtį bei administracinės veiklos ir teisinės doktrinos įgyvendinimo pavei-
kumo rezultatus teisės ir teisinėje, socialinių mokslų ir socialinių normų si-
stemose bei apskritai socialinėje aplinkoje, jos kaitą lemiančius veiksnius, su-
siduria su socialinės sąveikos kategorija. Viena vertus, lyg ir aišku, kad eko-

                                                 
428 Panašius ribojimus numato ir EŽTPLK I protokolo 1 straipsnis: 1. Kiekvienas fizinis ar ju-

ridinis asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe. Iš nieko negali būti atimta 
jo nuosavybė, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra būtina visuomenės interesams ir tik įstatymo 
nustatytomis sąlygomis bei vadovaujantis bendraisiais tarptautinės teisės principais. Proto-
kolas iš esmės pripažįsta naudojimosi nuosavybe apribojimų teisėtumą, kartu nustatydamas, 
kad tuos apribojimus valstybė turi laikyti „reikalingais“ „bendrojo intereso“ apsaugojimo 
labui. 

429 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 
2006-03-16, Nr. 30-1050.  
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nominiai, politiniai ir kiti socialiniai veiksniai daro poveikį administracinės 
teisės sampratai ir jos kaitai, jos socialinėms teisinių vertybinių standartų po-
kyčiams. Kita vertus, minėtų veiksnių formos ir turinio analizė yra daugiau 
kitų socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimo dalykas, tačiau kartu svarbus 
ir būtinas pažinti administracinę teisę socialinių pokyčių kontekste, nustatyti 
konkrečių poveikių rezultatyvumą administracinei teisei. Todėl kyla būtinu-
mas nagrinėti administracinės teisės socialines sąveikas, padedančias admi-
nistraciniu teisiniu požiūriu vertinti žmogų, visuomenę, valstybę ir tuo pa-
grindu tobulinti administracinės teisės reguliacines galias. 

Administracinė teisė reguliuoja teisinius pagrindus valstybei ir visuome-
nei įsikišti į žmogiškuosius santykius. Tačiau bet kokia socialinė intervencija į 
žmogiškuosius santykius turi tam tikrų teisinių reguliacinių galių ribas, ku-
riomis administracinė teisė dalijasi su kitomis teisės šakomis, teisiniais matais 
vertina ir reguliuoja visuomenės ir valstybės ekonominių, politinių ir kitų so-
cialinių veiksnių teisėtai daromų poveikių ribas žmogui. Valstybėje yra įvairių 
šias problemas sprendžiančių institucijų. Reagavimas į jas ir pasirinkti pro-
blemų sprendimo būdai ne visada atitinka teisėtus teisinio reagavimo standar-
tus, ne visada tampa saugus žmogaus teises užtikrinantis derinys.  

Sudėtinga žmogaus tema nagrinėjama socialinių ryšių, taip pat ir teisinių 
ryšių, lauke. Žmogus yra socialinių ryšių objektas ir subjektas. Kyla žmogaus, 
visuomenės ir valstybės interesų bei poreikių teisiškai, palaikant interesų ir 
poreikių tenkinimo darną, pusiausvyrą, reguliuoti socialinius ryšius, nes žmo-
gus reiškiasi ir kaip socialinių ryšių objektas, ir kaip subjektas. Teisiškai regu-
liuotini socialiniai ryšiai yra tam tikrame socialiniame lauke, kuriame jau su-
reguliuoti ryšiai sudaro teisinio reguliavimo teisinį lauką, o jame atsispindi 
tiek teise sureguliuoti, tiek teise nesureguliuoti socialiniai ryšiai. Tarp teisiškai 
sureguliuoto ir teisiškai nesureguliuoto socialinio lauko yra tik santykiškai 
pastovi būklė, palaikoma žmogaus, visuomenės, valstybės interesų ir poreikių 
patenkinimo sutarto socialinio solidarumo. Socialinio lauko voratinklyje ad-
ministraciniai teisiniai ryšiai reiškiasi kaip viena iš socialinių ryšių formų. Pa-
gal socialinius interesus ir poreikius dalis socialinių ryšių yra formalizuoti tei-
sinėmis normomis, kita – neformalizuota. Šis santykis gali kisti į vieną ar kitą 
pusę pagal žmogaus, visuomenės, valstybės interesus ir poreikius. Taigi admi-
nistracinė teisė pulsuoja tarp formalizuotos ir neformalizuotos socialinės ap-
linkos. 

Socialinių teisinių ryšių valdymo darna – tai teisinės ryšių tvarkymo pro-
cedūros, užtikrinančios administracinių teisinių priemonių derinimą su ki-
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tomis socialinių, ekonominių ir vadybinių žmogaus elgsenos jungtimis. Ad-
ministracinės teisės nagrinėjimas socialinių teisinių ryšių lauke padeda pažinti 
šią teisės ir mokslo šaką, sudaro metodologinius pagrindus plačiau, sociali-
niame sąveikų kontekste suformuluoti jos sąvoką. Administracinė teisė – 
žmonių teisiškai reikšmingos elgsenos viešojo administravimo srityje formos 
ir metodai pažįstant, reguliuojant, apsaugant žmogaus, visuomenės, valstybės 
socialinius-teisinius vertybinius objektus nuo žmogaus elgsenos neigiamų po-
veikių ir padarinių, panaudojant objektyvuotus teisinius standartus – teisės 
principus ir teisės normas, procedūriškai taikant administracines teisines 
priemones ir derinant jas su kitais socialiniais, ekonominiais ir vadybiniais 
žmogaus elgsenos reguliatoriais. 
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BAUDŽIAMOJO  PROCESO  PASKIRTIES  
INTERPRETAVIMO  KAITA  LIETUVAI   
ATGAVUS  NEPRIKLAUSOMYBĘ 

 
 
 

Rima Ažubalytė 
 
 
 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienas iš iššūkių jaunai valstybei bu-

vo teisinės sistemos reforma. Natūralu, kad Baudžiamojo proceso kodeksas, 
kaip ir kiti kodeksai, priimti XX a. viduryje, liko galioti, nuolat pildant ir kei-
čiant430. Vis dėlto daugelis baudžiamojo proceso specialistų suvokė, kad pasi-
keitus socialinei tikrovei, keisis ir požiūris į nusikalstamas veikas bei jų tyrimo 
ir nagrinėjimo procesą, kuriam reguliuoti būtini nauji baudžiamieji ir bau-
džiamojo proceso įstatymai431. Nepaisant to, kad dar galiojant senajam Bau-
džiamojo proceso kodeksui, daugelis baudžiamojo proceso institutų jau buvo 
reformuoti (pvz., procesinių prievartos priemonių, ypač suėmimo skyrimo, 
procedūros, įtariamojo teisinės padėties reglamentavimas buvo derintas su 

                                                 
430 Apie pokyčius reglamentuojant ikiteisminį tyrimą senajame Baudžiamojo proceso kodekse 

žr. Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monografija. Vilnius: Saulelė, 2007, 
p. 48–64; Ancelis, P., Grigolovičienė, D., Baudžiamojo persekiojimo raida atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę iki teisinės sistemos reformos metmenų (naujos redakcijos) patvirtinimo. 
Jurisprudencija. 2004, 61(53):95–109; Ancelis, P., Grigolovičienė, D. Ikiteisminis tyrimas 
po naujos redakcijos teisinės reformos metmenų patvirtinimo. Jurisprudencija. 2004, 
70(62):89–99. 

431 Jovaišas, K. Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (1). Teisės apžvalga. 
1990,  4:3–7; Jovaišas, K. Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (2). 
Teisės apžvalga. 1991, 1:9–11, Jovaišas, K. Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir 
sprendimai (3). Teisės apžvalga. 1991, 2:8–12; Žukas, L. Baudžiamojo proceso įstatymų 
tobulinimo tendencijos. Teisės apžvalga. 1991, 2:13–15; Kazlauskas, M., Goda, G. Naujo 
baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struktūra, naujovės. Teisės pro-
blemos. 1999, 3:5–18. 
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tarptautinėmis sutartimis), taip pat buvo sukurti nauji institutai (pvz., apelia-
cinės ir kasacinės instancijų sistema, teisminės ikiteisminio tyrimo kontrolės 
institutas), naujo Baudžiamojo proceso kodekso priėmimą ir įsigaliojimą vis 
dėlto galima laikyti tam tikro nepriklausomos Lietuvos valstybės baudžiamo-
jo proceso teisės bei doktrinos vystymosi etapo pabaiga ir kito etapo pra-
džia432. Nauju Baudžiamojo proceso kodekso priėmimu (toliau – ir BPK)433 
baudžiamojo proceso teisės kūrimas ne tik kad nesibaigė, bet iš tikrųjų prasi-
dėjo, nes tik individualaus pobūdžio sprendimai (tarp jų ir priimami vykdant 
baudžiamąjį procesą) aktyvuoja pirminių teisės šaltinių nuostatas: iki tol ati-
tinkamos teisės normos ar principai formaliai galiojo, dabar – ir veikia, t. y. 
turi potencijos būti įgyvendinti434. Keičiantis tradicinių baudžiamojo proceso 
institutų teisiniam reguliavimui, taip pat atsirandant naujiems baudžiamojo 
proceso institutams ar normoms, paprastai preziumuojama, kad jie subordi-
nuojami pagal baudžiamojo proceso principus, o šie savo ruožtu turi būti aiš-
kinami taip, kad padėtų kryptingai siekti baudžiamojo proceso paskirties. 
Nepriklausomos Lietuvos baudžiamojo proceso mokslas vystosi labai sparčiai, 
tačiau konkrečiai baudžiamojo proceso paskirties suvokimo kaita nebuvo 
nagrinėta, nors tirdami atskirus klausimus daugelis autorių vienu ar kitu at-
žvilgiu nagrinėjo jos elementus.435 

                                                 
432 Per Nepriklausomos valstybės gyvavimo dešimtmetį susiformavo visos prielaidos naujus ko-

deksus sukurti ir priimti. Plačiau apie kodifikavimo priežastis žr. Beinoravičius, D. Įstatymų 
sisteminimas – įstatymų leidybos kokybės tendencija. Parlamentas ir valstybinės valdžios 
institucijų sąranga. Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Monografija. Atsakingasis redakto-
rius Mesonis, G. Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 163–166. 

433 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-1341. 
434 Kūris, E. Konstituciniai principai ir konstitucijos tekstas. Jurisprudencija. 2002, 23(15):48. 

Formuojasi ne tik BPK taikymo praktika, keičiamas, pildomas ir tobulinamas pats įstaty-
mas. Žr. Ancelis, P. Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos Res-
publikos baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo. Jurisprudencija. 2008, 6(108): 32–40. 

435 Merkevičius, R. Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata. Monografija. Vilnius: VĮ re-
gistrų centro Teisinės informacijos departamentas, 2008; Jurka, R. Liudytojas ir jo procesi-
niai interesai baudžiamajame procese. Monografija. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2009; 
Randakevičienė, I. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai moks-
lai. Teisė (01 S). Vilnius, 2008; Gušauskienė, M. Teisė gynybą atskleidžiant ir tiriant nusi-
kalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos. Socialiniai moks-
lai, teisė (01 S). Vilnius, 2007; Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monog-
rafija. Vilnius: Saulelė, 2007; Rimšelis, E. Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: 
samprata, vertinimas ir procesiniai padariniai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai. Teisė 
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Šiame straipsnyje bus panagrinėtas vienas baudžiamojo proceso teisės as-
pektas – baudžiamojo proceso paskirtis. Tiksliau, straipsnio objektas – ne pa-
ti baudžiamojo proceso paskirtis ar jos turinys, o kriterijai, kuriais remdamiesi 
baudžiamojo proceso specialistai interpretuoja ją. Straipsnyje, naudojantis si-
steminės analizės, istoriniu, lyginamuoju, jurisprudencijos analizės metodais, 
aptariamos kai kurios baudžiamojo proceso paskirties interpretavimo kaitos 
priežastys.  

 
Baudžiamojo proceso paskirties ir baudžiamojo proceso  
teorinio modelio santykis 
 
Tam tikro laikotarpio konkrečios valstybės pozityvaus baudžiamojo pro-

ceso vystymosi, taip pat jo nuostatų interpretavimo pagrindas ilgą laiką buvo 
baudžiamojo proceso doktrinoje nagrinėjami teoriniai baudžiamojo proceso 
modeliai. Praktiškai visi proceso specialistai pripažįsta, kad esama kelių bau-
džiamojo proceso tipų (modelių), turinčių savo principus ir jų nulemtas pro-
cesines formas. Daugelio tyrinėtojų manymu, baudžiamojo proceso srityje 
common law pasirinko rungtyniavimo sistemą, tuo tarpu romanų–germanų 
teisė pirmenybę atidavė tardymo sistemai.436 

Kitas kriterijus nurodant baudžiamojo proceso tipus gali būti susijęs su 
baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso tikslais. Dar 1968 m. buvo pasi-
ūlyti tokie teoriniai baudžiamojo proceso modeliai, atsižvelgiant į proceso 
prioritetą: crime control proces (nusikalstamumo kontrolės procesas) ir due 
proces (tinkamas, sąžiningas procesas). Nusikalstamumo kontrolės proceso 
modelio pagrindas – tai idėja, kad nusikaltimų nuslopinimas yra pagrindinis 
baudžiamojo proceso tikslas. Jį taip pat apibūdintų efektyvumas, greitis, poli-
cijos galių stiprumas, neformalios procedūros, ikiteisminio tyrimo prioritetas 
prieš teismą.437 Tinkamo (teisingo, sąžiningo) proceso modelis (Due process) 

                                                                                                            
(01 S). Vilnius, 2006; Goda, G., Kazlauskas, M., Kuconis, P. Baudžiamojo proceso teisė. Va-
dovėlis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, ir kt. 

436 Pradel, J. Lyginamoji baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 117; Викторский, С. 
И. Руский уголовный процесс. Москва, 1997, c. 14–15; Фойницкий, И. Я. Курс 
уголовного судопроизводства. С.-Птб., t. 1, 1996, c. 60–66. 

437 Packer, H. The Limits of the Criminal sanction. California: Stanford, 1968, p. 158. Tokio 
tipo procesas dar vadinamas „sulaikymo modeliu“ besiremiančiu procesu. Plačiau žr. Justic-
kis, V. Kriminologija. Vilnius, 2001, p. 224–243. 
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paremtas individualių laisvių ir teisių apsauga, nes jame žinoma ir priimama 
stigmos teorija, taip pat įvertinama laisvių praradimo grėsmė (kaip proceso 
rezultatas). Todėl jame nustatyti tam tikri sąžiningi kriterijai, turintys apsau-
goti kaltinamojo ir įtariamojo teises.438 Jam būdingas ne tiek efektyvumas, 
kiek patikimumas (įrodymų, procedūrų), rungimasis, teismas kaip prioriteti-
nė sprendimų priėmimo vieta, formalios procedūros.439 Nors šie modeliai bu-
vo kritikuoti dėl jų neaiškaus tarpusavio santykio, nukentėjusiojo pozicijos 
baudžiamajame procese ignoravimo, dėl kategoriško kai kurių bruožų prisky-
rimo vienam ar kitam modeliui, nors taip nėra: pvz., proceso spartumas arba 
proceso nevilkinimas yra būdingas ne tik nusikalstamumo kontrolės modeliui 
(Crime control model), tačiau ir tinkamo proceso modeliui (Due process), nes 
tai tiesiogiai susiję su įtariamojo teisėmis440, šiais teoriniais modeliais, nagrinė-
jant baudžiamojo proceso teisės problemas gana plačiai naudojamasi ir da-
bar.441 

Kai kurie lyginamosios teisės specialistai skiria du baudžiamosios teisės ir 
proceso modelius, remdamiesi represijos „intensyvumu“ reglamentuojant 
veikų kriminalizavimą bei jų tyrimo ir nagrinėjimo procesą: vieną, kuris pasi-
kliauja represija, ir kitą, kuris ja nepasitiki ir dėl to linkęs menkinti jos reikš-
mę. Toks atskyrimas taip pat nėra labai tikslus, tačiau tikra yra tai, kad valdžia 
kiekvienai baudžiamosios justicijos teisės šakai parenka arba pasitikėjimo rep-
resija politiką (autoritarinis modelis), arba sąlygiškai didesnį nepasitikėjimą ja 
(liberalusis modelis), kaip teisėkūros pagrindą.442 Autoritarinį proceso tipą, be 
kitų veiksnių, apibūdina kaip tik inkviziciniam procesui būdingi pradai, o li-
beralųjį – akuzatorinio (kaltinimo) proceso pradai.  

Apžvelgę įvairių autorių siūlytus teorinius proceso modelius, darytume 
išvadą, kad jų atskyrimo pagrindas ir pagrindiniai bruožai nusakomi labai pa-
našiai, skiriasi tik akcentai, kuriuos pasirenka autoriai ir proceso tipų pavadi-
nimai.  

                                                 
438 Apie 1960-uosius nukentėjusiojo teisės nebuvo plačiai diskutuojamos.  
439 Packer, H. The Limits of the Criminal sanction. California; Stanford, 1968, p.154. 
440 Žr. Ashworth, A. The Criminal Process. Oxford, 1994, p. 27–29.  
441 Cole, G. F., Smith, Ch. E. The American system of criminal Justice. West / Wadcworth, 

1998, p. 8–10; Sanders, A. From Suspect to Trial. The Oxford Handbook of Criminology. 
Edited by Morgan, M. M., Reiner, R. Oxford, 1997, p. 1051–1054. 

442 Pradel, J., p. 118; Смирнов, А. В. Модели уголовного процеса. Санкт-Петербург, 2000, c. 
130. 
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Pripažinus, kad yra keli proceso tipai, galima daryti kelias prielaidas: skir-
tingo tipo baudžiamųjų procesų paskirtis taip pat gali būti skirtinga, arba ti-
kėti, kad baudžiamojo proceso paskirtis išlieka ta pati, tačiau jos siekimo me-
todai yra skirtingi. Autoriai, siejantys baudžiamojo proceso teorinį modelį su 
jo siekiais, rungimosi procesą aiškina kaip procesą, kurio principai apibūdina 
pilietinės visuomenės esmę, tiriamojo (tardymo) proceso esmę supranta kaip 
autoritarinio pobūdžio valstybės, o ne pilietinės visuomenės vertybių atspin-
dį.443 Skirtinga baudžiamojo proceso paskirtis savo ruožtu numato skirtingas 
baudžiamojo proceso principų sistemas, taip pat skirtingą baudžiamojo pro-
ceso struktūrą. Tačiau kalbant apie galimą skirtingą pozityvių baudžiamųjų 
procesų paskirtį, dar kartą būtina priminti idealaus, tik teoriškai egzistuojan-
čio, baudžiamojo proceso modelio ir pozityvaus baudžiamojo proceso skir-
tumą444. Apie grynai rungimosi arba grynai tiriamąjį procesą galima kalbėti 
tik kaip apie abstrakčias teorines idėjas, nes pozityvūs procesai turi elementų, 
priskiriamų ir rungimosi, ir tiriamajam (tardymo) modeliams. Reikėtų pritar-
ti autoriams, teigiantiems, kad pozityvus procesas yra tarp due process ir crime 
control process445. 

Paprastai pripažįstama, kad tiriamojo baudžiamojo proceso paskirtis yra 
tiesos paieška, o rungimosi modeliu grįstas baudžiamasis procesas skirtas šalių 
ginčui spręsti. Remiantis teorine modelių klasifikacija ir pripažįstant, kad Lie-
tuvos baudžiamajame procese vyrauja tiriamojo (arba mišriojo modelio) teo-

                                                 
443 Смирнов, А. В., c. 130. 
444 Proceso tipai ar formos gali tarnauti tik kaip teoriniai modeliai, siekiant išryškinti tam tik-

rus vienam ar kitam proceso tipui ar istorinei jo formai būdingus bruožus. Pritartume J. 
Pradel, teigiančiam, kad, pirma, tiek liberalioji, tiek autoritarinė politika yra ne vien valdan-
čiųjų (ir juos palaikančiųjų) filosofinės ideologijos vaisius, bet padarinys tokių aplinkybių, 
kaip netikėtai iškilusi byla ar ekonominiai sumetimai, ypač susiję su procesu ir bausme. 
Antra, labai dažnai abu modeliai bent iš dalies „sugyvena“ vienoje teisės sistemoje, išskyrus 
atvirai autoritarinio politinio režimo atvejį. Vienos šalies teisė tam tikru laikotarpiu vienu 
požiūriu gali būti liberali, kitu – autoritarinė. Kriminalinė politika yra reliatyvi ir negali ap-
rėpti visų socialinių reakcijų į nusikalstamumą. Trečia, abiejų modelių kontrastas dažnai tė-
ra sąlygiškas, nes tam tikras institutas gali būti vertinamas ne kaip grynai autoritarinis, bet 
pagal vyraujančius aspektus gana autoritarinis (žr. Pradel, J., p. 118). Visos šios pastabos 
vienaip ar kitaip pripažįstamos autorių, nagrinėjančių due process ir crime control process. H. 
Packer pripažįsta, kad jo pasiūlyti modeliai negali būti vertinami kaip du absoliučiai prieš-
ingi poliai (žr. Packer, H., p. 154). 

445 Sanders, A., p. 1051–1054. 
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rinio modelio pagrindai446, baudžiamojo proceso uždaviniai buvo siejami su 
nusikalstamų veikų išaiškinimu (senojo BPK 2 str.447). Įstatymų leidėjas, ne-
nurodydamas baudžiamojo proceso paskirties (ar tikslo), kuri turėtų mode-
liuoti bendrą baudžiamojo proceso veikimo kryptį, suteikė erdvės reikšti skir-
tingas pozicijas dėl to, kuris iš išvardytų įstatyme uždavinių yra pagrindinis, o 
kurie yra tik priemonės „pagrindiniam“ uždaviniui pasiekti. Nagrinėdami 
baudžiamojo proceso kodeksuose išvardytus uždavinius, autoriai įrodinėjo, 
kad baudžiamojo proceso tikslas yra tiesos nustatymas; kaltojo nubaudimas; 
teisingas baudžiamojo įstatymo pritaikymas, t. y. materialinės teisės įgyvendi-
nimas; užtikrinimas, kad nebus nubaustas nekaltas asmuo; valstybės teisės 
bausti asmenį, įvykdžiusį nusikaltimą, nustatymas448. Vadovėliuose ir kodekso 
komentaruose, iš esmės nesigilinant į baudžiamojo proceso paskirties (tikslo) 
galimą turinį, buvo tiesiog komentuojami įstatyme išvardyti uždaviniai. Taip 
pat buvo nusistovėjęs baudžiamojo proceso uždavinių skirstymas į tiesiogi-
nius: greitai ir pilnutinai (vėliau – „išsamiai“) išaiškinti nusikaltimus, įkaltinti 
kaltininkus (vėliau šis uždavinys buvo išbrauktas) ir tinkamai pritaikyti įsta-
tymą, ir netiesioginius: padėti stiprinti teisėtumą ir teisėtvarką, užkirsti kelią 
nusikaltimams, saugoti piliečių laisves ir teises, visuomenės ir valstybės intere-
sus, auklėti piliečius, kad jie nenukrypstamai laikytųsi Konstitucijos ir įstaty-
mų449.  

Tačiau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę baudžiamojo proceso teisės 
raidą ėmė veikti tos pačios tendencijos, kurios formavosi ir buvo pastebėtos 
demokratinėse valstybėse XX a. viduryje: tai ordinarinės teisės konstituciona-
lizacija, internacionalizacija – europeizacija, proceso formų diversifikacija450. 

                                                 
446 Goda, G., Kazlauskas, M., Kuconis, P., p. 14.  
447 Kalbama apie 1961 metų BPK su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 
448 Мизулина, Е. Б. О модели уголовного процесса. Правоведение, 1989, 5:48–51. 
449 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso komentaras. Pirmas leidimas. Sudarytojas G. Go-

da. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2001, p. 6–7. 
450 Kur kas plačiau, bent Lietuvoje, diskutuojama apie analogiškas privatinės teisės ir civilinio 

proceso tendencijas: žr. Storme, M. Tomorrow‘s Civil Trial. The recent Tendencies of Deve-
lopment in Civil Procedure Law – between East and West. Vilnius: Justitia, 2007, p. 14–25; 
Storme, M. La Procédure Civile: Pour Quoi Faire? Tarptautinės mokslinės praktinės konfe-
rencijos „Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis“, skirtos profesoriaus dr. Stasio Vėlyvio 70 
metų jubiliejui paminėti, vykusios 2008 06 05–06 Vilniuje, mokslinių straipsnių rinkinys. 
Vilnius: VĮ Registrų centro Teisinės informacijos departamentas, 2008, p. 285–307.; Ne-
krošius, V. Europos Sąjungos sumariniai procesai – ar esame kelyje į bendrą Europos Sąjun-
gos civilinį procesą. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Atsakin-
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Šios tendencijos neišvengiamai darė ir daro įtaką interpretuojant baudžia-
mojo proceso paskirtį, kuriant ir taikant atitinkamus mechanizmus, pade-
dančius jos siekti. Taigi darytina išvada, kad nepriklausomai nuo istoriškai su-
siklosčiusio tiriamojo ar rungimosi modelio pasirinkimo, dedant nacionalinės 
baudžiamojo proceso teisės pagrindus, šiuolaikinės teisinės valstybės bau-
džiamojo proceso451 paskirtis turi būti suvokiama ir aiškinama pasirinkus to-
kius vertinimo matus kaip Konstitucija bei tarptautinių (taip pat ir Europos 
Sąjungos) žmogaus teisių apsaugos ir gynybos standartai.  

 
 
Konstitucija kaip baudžiamojo proceso teisės paskirtį  
determinuojantis pradas 
 
Kaip jau minėta, Lietuvos, kaip ir kitų kontinentinės teisės tradicijos ša-

lių, baudžiamasis procesas paprastai priskiriamas prie istoriškai susiklosčiusio 
tiriamojo proceso teorinio modelio. Tačiau pastaraisiais šimtmečiais demok-
ratinėse teisinėse valstybėse formuojasi jau beveik neginčijama pozicija, kad 
teisinės sistemos, taip pat ir baudžiamojo proceso teisės pagrindas, yra Konsti-
tucija. Konstitucijoje ir tarptautinėse sutartyse, taip pat Europos Sąjungos 
pirminėje ir antrinėje teisėje, įtvirtinančiose žmogaus teises bei jų gynybos 

                                                                                                            
gasis redaktorius S. Katuoka Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 787–788; Stripei-
kienė, J. Europeizuotos ir internacionalizuotos privatinės teisės aiškinimas ir taikymas Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų praktikoje: lyginamojo metodo vaidmuo. Teismų 
praktika. 2008, 29:630–641; Mikelėnas, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir stan-
dartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos Respublikos kodeksą ir aiškinant jo normas: kodek-
so rengimo grupės vizija. Teismų praktika. 2008, 29:664–674. Lietuvos baudžiamosios 
teisės doktrinoje taip pat diskutuojama apie ES teisės įtaką Lietuvos baudžiamajai teisei: žr. 
Abramavičius, A., Jarašiūnas, E. Konstitucinė dimensija baudžiamojoje teisėje. Teisė. 2004, 
53:7–26.; Abramavičius, A. Europos Sąjungos standartai Lietuvos baudžiamojoje teisėje. 
Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Atsakingasis redaktorius S. 
Katuoka, Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 536–537; Abramavičius, A., Micke-
vičius, D., Švedas, G. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje 
teisėje. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, p. 30–34. Apie bendras ordinarinių 
teisės šakų vystymosi tendencijas: Jarašiūnas E. Kelios mintys apie Lietuvos dalyvavimo 
tarptautiniuose santykiuose konstitucinius pagrindus. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber 
Amicorum Pranas Kūris. Atsakingasis redaktorius S. Katuoka, Mykolo Romerio universite-
tas, 2008, p. 613–614. 

451 Pl. apie sąvoką „teisinės valstybės baudžiamasis procesas“ žr. Merkevičius, R., p. 30–40.  
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mechanizmus, formuojami pagrindai, kuriais remdamasis įstatymų leidėjas 
modeliuoja konkrečias baudžiamojo proceso taisykles. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės vi-
suomenės ir teisinės valstybės siekis numato tai, jog privalu stengtis užtikrinti, 
kad kiekvienas asmuo ir visa visuomenė būtų saugūs nuo nusikalstamų kėsi-
nimųsi452. Valstybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis – 
užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą, todėl vykdyda-
ma savo funkcijas ir veikdama visos visuomenės interesais valstybė turi prie-
dermę užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių, kitų Konstitucijos saugomų ir gi-
namų vertybių, kiekvieno asmens ir visos visuomenės veiksmingą apsaugą, 
taip pat ir nuo nusikalstamų kėsinimųsi453. Taigi iš Konstitucijos kylanti vals-
tybės priedermė užtikrinti kiekvieno asmens ir visos visuomenės saugumą 
nuo nusikalstamų kėsinimųsi numato ne tik įstatymų leidėjo teisę ir pareigą 
įstatymais apibrėžti nusikalstamas veikas ir nustatyti baudžiamąją atsakomybę 
už jas, bet ir jo teisę bei pareigą reglamentuoti su nusikalstamų veikų atsklei-
dimu bei tyrimu ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimu susijusius santykius – bau-
džiamojo proceso santykius454.  

                                                 
452 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 
punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 198–1 
straipsnio 1 bei 2 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 
2000, Nr. 39-1105.  

453 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas „Dėl Lietu-
vos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. 
birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redak-
cijos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birže-
lio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 
2005, Nr. 1-7. 

454 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 
d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. re-
dakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. 
kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 
straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 
d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pareiškėjo – Šiaulių rajono 
apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
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Tačiau iki naujo kodekso parengimo ir priėmimo baudžiamojo proceso 
doktrinoje, taip pat teismų praktikoje, baudžiamojo proceso bei jo atskirų 
institutų paskirtis, tikslai ir įgyvendinimo mechanizmai iš esmės buvo nagri-
nėjami apeinant Konstitucijos kaip vientiso akto nuostatų analizę, tuo tarsi 
pritariant nuomonei, kad didžioji dalis baudžiamojo proceso klausimų dažnai 
yra nekonstitucinės prigimties.455 Teisinėje literatūroje neginčijama nuostata, 
kad Konstitucija yra teisinės sistemos pagrindas, todėl kitas teisės šakas ir ki-
tus teisės institutus reikėtų nagrinėti kaip Konstitucijoje įtvirtintų principų ir 
idėjų plėtotę456, Konstitucija negali būti aiškinama remiantis ordinarine tei-
se457, o tai savo ruožtu reiškia, kad būtent ordinarinės teisės aiškinimas turi 
būti pagrįstas Konstitucija. Tačiau dar prieš keletą metų buvo galima visiškai 
sutikti su nuomone, kad atskiros teisės šakos problemos iš tikrųjų dažniausiai 
nagrinėjamos izoliuotai nuo konstitucinio konteksto458. Pastarųjų metų gausi 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Tei-
smas) jurisprudencija, kurioje nemažai dėmesio buvo skirta bendro konstitu-
cinio baudžiamojo proceso modelio, baudžiamojo proceso principų sistemai, 
atskirų baudžiamojo proceso teisenų ir atskirų baudžiamojo proceso institutų 
konstitucingumo klausimams, taip pat naujausi moksliniai tyrinėjimai459 lei-
džia teigti, kad bent jau doktrininiu lygiu baudžiamojo proceso klausimų ana-
lizė nebegalima be Konstitucijos konteksto analizės. 

                                                                                                            
410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254. 

455 Dorsen, N., Rosenfeld, M., Sajo, A., Baer, S. Comparative Constitutionalism: cases and mate-
rials. St. Paul, MN: Thomson, 2003, p. 1043. 

456 Mikelėnas, V. Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos bendrosios kompetencijos tei-
smų praktikoje. Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas. Baltijos ir Skandinavijos ša-
lių konferencijos medžiaga. 2002 m. kovo 15–16 d. Vilnius, Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas, Europos Taryba ir Europos Komisija „Demokratija per teisę“, 2002, p. 133. 

457 Kūris, E. Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenci-
joje: sambūvio algoritmo paieškos. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas 
Kūris. Atsakingasis redaktorius S. Katuoka, Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 677–
678. 

458 Abramavičius A., Jarašiūnas E., p. 9. 
459 Merkevičius, R., p. 29–119; Rimšelis, E., p. 165–169; Ažubalytė, R. Alternatyvūs baudžia-

mojo konflikto sprendimo būdai nagrinėjant bylą teisme. Jurisprudencija. 2008, 
6(108):42–43; Goda, G. Baudžiamojo proceso forma: optimalių procesinių taisyklių paieš-
kos galimybės ir ribos. Teisė. 2007,  65:54–58.  
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Ryškesnė baudžiamojo proceso internacionalizacija sietina ne tiek su 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos ratifikavimu460, kiek su Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismo (toliau ir EŽTT) jurisprudencijos įtaka, kuri 
kito nuo skeptiško požiūrio į Konvencijos tiesioginio taikymo galimybę bau-
džiamojo proceso ir baudžiamosios teisės srityse461 iki apčiuopiamo poveikio 
teisėkūrai baudžiamojo proceso srityje (pvz., suėmimo procedūrų pakeitimas 
po Lietuvos pralaimėtų bylų462) ir BPK taikymo praktikos pokyčių. Konstitu-
cinio Teismo pripažinimas, kad EŽTT jurisprudencija yra Lietuvos teisės aiš-
kinimo šaltinis463, pradėtas teismo precedento Lietuvoje įtvirtinimo proce-
sas464, pagaliau besiformuojanti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika rem-
tis EŽTT jurisprudencija ir motyvuojant sprendimus bylose465, ir atliekant 

                                                 
460 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos, jos ketvirtojo, septintojo ir vienuoliktojo protokolų ratifikavimo. Valstybės ži-
nios. 1995, Nr. 37-913.  

461 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išvada „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 2 
straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 9-199. 

462 Pl. Jočienė, D. Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos 
Respublikos teisėje. Monografija. Antras pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Eugrimas, 
2001, p. 170–172, 232.; Jočienė, D. Europos žmogaus teisių konvencijos 6 str. taikymas ir 
aiškinimas Lietuvos Respublikos pralaimėtose bylose [interaktyvus]. [žiūrėta 2005–05-10]. 
<http: // www. tm. lt/?item=stras_publ>. 

463 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas. 
464 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 
4 dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 11 straips-
nio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. re-
dakcija) atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-
1292; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso 4, 165 straipsnių (2002 m. vasario 28 d. redakcija) atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2007, Nr. 111-4549. 

465 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. 
lapkričio 22 d. nutartis (bylos Nr. 2K-7-645/2005); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baud-
žiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 28 d. nutartis (bylos Nr. 2K-
295/2005); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2005 m. spalio 4 d. nutartis (bylos Nr. 2K-402/2005); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis (bylos Nr. 2K-332/2006); Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 6 d. nu-
tartis (bylos Nr. 2K-15/2006); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos nutartis A. J., A. B., M. L. pagal BK 213 str. 1 d. (bylos Nr. 2K-144/2007); 



 521

tam tikrų bylų apžvalgas466, leidžia teigti, kad ši tendencija stiprėja ir lemia at-
skirų baudžiamojo proceso institutų aiškinimą, o per juos ir platesnę bau-
džiamojo proceso paskirties turinio interpretaciją. 

Europeizacijos tendencija kol kas pastebima tik keliose srityse467: užtik-
rinant bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, įskaitant ir minimalius 
standartus, leisiančius pripažinti įrodymus, be to, pripažinti ir vykdyti spren-
dimus baudžiamosiose bylose, taip pat unifikuojant minimalias asmenų, daly-
vaujančių baudžiamajame procese, teises.468 Nors baudžiamojo proceso teisės 

                                                                                                            
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. ba-
landžio 29 d. nutartis (bylos Nr. 2K-7-141/2008). 

466 Pvz., Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas 
apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (II). Teismų praktika. 2007, 26:355–376; 
Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas ap-
kaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (III); Teismų praktika. 2007, 26:376–392; 
Liudytojų (nukentėjusiųjų), kuriems taikomas anonimiškumas, įslaptinimo pagrįstumas ir 
jų duotų parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti. Teismų 
praktika. 2007, 27:401–427. Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėju-
siųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (IV). Teismų 
praktika. 2007, 27:389–401. 

467 Kokott, J. European Criminal Law before and after the Treaty of Lisbon. Teisė besikeičian-
čioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Atsakingasis redaktorius S. Katuoka, Mykolo 
Romerio universitetas, 2008, p. 655. Šios sritys buvo išskirtos ir Sutartyje dėl Kostitucijos 
Europai III-270 straipsnyje. Sutartis dėl Konstitucijos Europai (Europos Sąjungos Konstituci-
ja ir priedai). Vilnius: Mūsų Saulužė, 2004, p. 108. 

468 Kai kurie baudžiamojo proceso klausimai jau pradėti reguliuoti ES Tarybos pagrindų 
sprendimais, kurie yra LR BPK priedas: 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimas 
2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (OL 2004 m. specialu-
sis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 72). Valstybės žinios. 2006, Nr. 68-2494. 2002 m. birže-
lio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio perda-
vimo tarp valstybių narių tvarkos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 
34). Valstybės žinios. 2004, Nr. 72-2493; 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pagrindų sprendi-
mas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL 
2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 185). Valstybės žinios. 2007, Nr. 81-
3312; 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2005/214/TVR dėl abipusio 
pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (OL 2005 L 76, p. 16). Valstybės ži-
nios. 2007, Nr. 140-5748. Kitos sritys dar diskutuojamos, pvz., Komisijos pasiūlymas dėl 
įtariamojo (kaltinamojo) minimalių teisių. Green paper from the Commission Procedural sa-
feguards for Suspect and Defendants in Criminal Proceedings throughout the European 
Union. [interaktyvus] Commission of the European Communities. Brussels. 19.2.2003. 
Com (2003) 75 final. [žiūrėta 2009-05-01] <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/ 
en/com/2003/com2003_007 5en01.pdf> 
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europeizacijos procesas Lietuvoje prasidėjęs neseniai ir mokslinio įvertinimo 
dar laukia, tačiau kitų Europos šalių konstitucinė jurisprudencija469, taip pat 
moksliniai tyrimai470 leidžia prognozuoti, kad ir Europos Sąjungos aktų kons-
titucingumas gali būti kvestionuojamas, kaip ir iškreipiantis ES akto esmę ar-
ba pernelyg „uolus“ nacionalinės teisės suderinimas su ES teise471. 

 
 

Baudžiamojo proceso paskirtis – žmogaus teisių ir  
visuomenės bei valstybės interesų gynyba 
 
Kaip jau minėta, anksčiau baudžiamojo proceso paskirties turinys iš es-

mės priklausė nuo to, kuria teorija (teoriniu modeliu) vadovavosi konkrečios 
valstybės konkretaus baudžiamojo proceso įstatymo leidėjai (ir jo kūrėjai). 
Nors istoriškai susiklosčiusio baudžiamojo proceso modelio įtaka šiuolaikinei 
baudžiamojo proceso teisei išlieka472, nepaisant pastebimos skirtingais mode-
liais grįstų baudžiamojo proceso sistemų konvergencijos473, tačiau šiuo metu 
modernaus baudžiamojo proceso paskirties suvokimą ir aiškinimą iš esmės 
lemia Konstitucijos ir tarptautinių žmogaus teisių standartų imperatyvai. 

Apskritai baudžiamojo proceso teisės paskirtis – tai įstatymo leidėjo su-
formuluotas siekis, kurį turi padėti įgyvendinti baudžiamojo proceso teisė. 
Įstatymų leidėjas pasirenka, ar ją suformuluoti baudžiamojo proceso įstatyme 
expressis verbis474, ar baudžiamojo proceso paskirtį leisti „surasti“ mokslinin-
                                                 
469 Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimas – Europos arešto byla. Konstitucinė 

jurisprudencija, 2006, 2:195–229; Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo 2005 m. 
balandžio 27 d. nutarimo P 1/05 santrauka. Konstitucinė jurisprudencija. 2006, 2: 230–237. 

470 Kūris, E., Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurispruden-
cijoje: sambūvio algoritmo paieškos, p. 669–704. 

471 Abramavičius, A., p. 539–541. 
472 Шейфер, С. А. Куда движется Росийское судорпоизводство (Размышление по поводу 

векторов развития уголовно- роцессуального законодательства). Государство и право. 
2007, 1:34. 

473 Trechsel, S. Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford university press, 2005, p. 5. 
474 Paprastai pirmuose baudžiamojo proceso įstatymo straipsniuose formuluojami baudžiamo-

jo proceso uždaviniai: pvz., Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia, article 2. 
[interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-27] <http://www.parliament.am/law_docs/010998 
HO248eng. pdf?lang=eng>; Criminal Procedure Code of the Republic of Bulgaria, 1 str. [in-
teraktyvus]. [žiūrėta 2009-04-27] <http://www.mjeli.government.bg/Npk/docs/ 
CRIMINAL_PROCE DURE_CODE.pdf > arba baudžiamojo proceso kodekso 
uždavniai, pvz., Texas statutes. Code of Criminal Procedure, 1.03 str. [interaktyvus]. [žiūrėta 
2009-04-27] <http://tlo2. tlc.state.tx.us/statutes/cr.toc.htm> 
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kams ir jurisprudencijai, baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtinant tik pa-
grindines proceso nuostatas475, arba iš viso neskiriant atskirų įstatymo 
straipsnių jokioms bendroms nuostatoms476, o tai labiau būdinga senosios 
demokratijos Europos šalių baudžiamojo proceso reguliavimui. 

1999 m. paskelbto Baudžiamojo proceso kodekso projekto 1 straipsnyje 
buvo numatyta, kad „baudžiamojo proceso paskirtis yra greitai ir išsamiai iš-
aiškinti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad kiekvienas 
nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaudžiamas ir niekas ne-
kaltas nebūtų nuteisiamas“477. Nenuostabu, kad projekto autoriai atsisakė 
įstatyme vardyti jau iki tol teisinėje visuomenėje kritikuotų vadinamųjų „ne-
tiesioginių“ uždavinių, tačiau iš esmės baudžiamojo proceso paskirtimi buvo 
pavadinti ir sovietiniame kodekse buvę „tiesioginiai“ baudžiamojo proceso 
uždaviniai. Projekto svarstymo ir priėmimo metu daug jo nuostatų keitėsi, 
tarp jų ir baudžiamojo proceso paskirties formulavimas. Galiojančio bau-
džiamojo proceso kodekso 1 straipsnyje numatyta, kad „Baudžiamojo proceso 
paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės 
interesus (išskirta R. A.) greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tin-
kamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisin-
gai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas“478. Nors įstatymų leidėjas 

                                                 
475 Pvz., Criminal Procedure Code of the Republic of France [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-27] 

<http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=34&r=3883> 
476 Pvz., Criminal Procedure Code of the Republic of German [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-

27] <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StPO.htm#I > 
477 Lietuvos baudžiamojo proceso kodeksas. Projektas. Teisės problemos. 1999, 3:44. 
478 Konkretizuoti baudžiamojo proceso uždaviniai taip pat reikalauja atskiros analizės. Nors 1 

straipsnio analizė leistų teigti, jog įstatymo leidėjo siekis yra kiekvienoje baudžiamojoje by-
loje „tinkamai pritaikyti įstatymą (kas nekelia abejonių), kad kiekvienas nusikalstamą veiką 
padaręs asmuo būtų teisingai nubaudžiamas ir niekas nekaltas nebūtų nuteisiamas“, tačiau 
to paties kodekso normos, nepaisant 1 str. apibrėžtos baudžiamojo proceso paskirties ir už-
davinių, leidžia reaguoti į baudžiamuosius konfliktus daug įvairesniais būdais (formomis): 
nutraukti bylas ir ikiteisminio tyrimo metu, ir nuosprendžiu teisme, taikyti priverčiamąsias 
medicinos priemones ir kt. 
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šiame sakinyje, atrodytų, kardinaliai nieko nepakeitė, vis dėlto, analizuojant 
sakinio struktūrą, manytina, kad baudžiamojo proceso paskirtis turėtų būti 
suvokiama kaip žmogaus ir piliečio teisių bei laisvių, visuomenės ir valstybės 
interesų gynyba. Savo ruožtu teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynyba tei-
sinėje valstybėje galima tik paisant pamatinių teisinės valstybės principų, ku-
rie yra daugiau ar mažiau detaliai atskleisti konstitucinėje jurisprudencijoje ir 
numato teisingą (sąžiningą) baudžiamąjį procesą.  

Tačiau lingvistinis baudžiamojo proceso paskirties turinio aiškinimas 
šiuo atveju gali būti nepakankamas, ir diskusijos dėl modernaus baudžiamojo 
proceso paskirties vėl gali grįžti į jau minėtą diskursą: kuris iš išvardytų pa-
skirties aspektų yra svarbiausias ir determinuojantis kitus, taip pat svarbius, 
proceso paskirties aspektus. Šiuo atveju tenka bent trumpai grįžti prie Kons-
titucijos reikalavimų baudžiamajam procesui.  

Konstitucija visiems ir kiekvienam garantuoja prigimtines žmogaus tei-
ses (Konstitucijos 18 straipsnis). Tai yra esminis Konstitucijos ir jos pagrindu 
kuriamos konstitucinės tvarkos, konstitucingumo principas: valstybė įparei-
gota ginti ir saugoti žmogaus prigimtines teises479. Valstybės konstitucinė 
priedermė – teisėtomis priemonėmis užtikrinti kiekvieno asmens ir visos vi-
suomenės saugumą, įgyvendinti konstitucinėmis vertybėmis grindžiamą tei-
sinę tvarką480. Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios 
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis numato tai, kad valstybės, 
kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis užtikrinti žmogaus tei-
ses ir laisves, garantuoti viešąjį interesą, todėl vykdydama savo funkcijas ir 
veikdama visos visuomenės interesais valstybė turi priedermę užtikrinti žmo-
gaus teisių ir laisvių, kitų Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių, kiekvie-
no žmogaus ir visos visuomenės veiksmingą apsaugą, inter alia, nuo nusikals-
tamų kėsinimųsi. Užtikrinti kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės saugumą 
nuo nusikaltimų – valstybės priedermė ir vienas iš jos prioritetinių uždavinių, 
nes nusikaltimais ne tik yra pažeidžiamos asmens teisės ir laisvės, kitos Kons-
titucijos saugomos ir ginamos vertybės, bet ir daromas neigiamas poveikis gy-
venimo sąlygoms, žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi į valstybės ir visuome-

                                                 
479 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-3004. 

480 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. 
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nės gyvenimo pagrindus.481 Baudžiamojo proceso normomis siekiama sudary-
ti sąlygas teisėtomis priemonėmis ginti visuomenę nuo nusikalstamų veikų.482  

Valstybei ne tik draudžiama pažeisti žmogaus teises, bet ji privalo imtis 
pozityvių veiksmų, kurie užtikrintų žmogui veiksmingą galimybę įgyvendinti 
savo teises ir naudotis konstitucinėmis garantijomis tiek, kiek jis nepažeidžia 
Konstitucijos bei įstatymų ir nevaržo kitų žmonių teisių ir laisvių (Konstitu-
cijos 5 str. 2 ir 3 d., 6 str. 2 d., 18 str., 28 str.). Taigi esminis baudžiamojo pro-
ceso paskirties suvokimo poslinkis yra tas, kad baudžiamojo proceso paskirtis 
apibrėžiama kaip žmogaus teisių ir laisvių bei visuomenės ir valstybės interesų 
gynimas. Pagal Konstituciją baudžiamasis procesas turi būti tinkamas ir pa-
kankamas užtikrinti kiekvienos jame įgyvendinamos ar ribojamos žmogaus 
teisės ir procesinės garantijos turinį, t. y. ne tik garantuoti, kad jis nebus pa-
neigtas ar iškreiptas, bet detalizuotu reglamentavimu padėti pasiekti atitin-
kamoje Konstitucijos nuostatoje įtvirtintą materialųjį rezultatą483. Reguliuo-
jant baudžiamojo proceso srityje susiklostančius santykius, nedera pamiršti, 
kad žmogaus teisės turinio esmė paneigiama, jei tam tikra teisė apribojama 
tiek, kad jos įgyvendinti pasidaro neįmanoma, arba jeigu teisė suvaržoma per-
žengiant protingai suvokiamas ribas, arba jei neužtikrinamas jos teisinis gy-
nimas484, kita vertus, baudžiamojo proceso teisinis reglamentavimas neturi 
sudaryti prielaidų baudžiamojo proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinė-
mis ar kitomis teisėmis485. 

Įvertinus tai, kad reformuotas baudžiamasis procesas atsirado kaip būti-
nybės apsaugoti kaltinamąjį realizavimo forma486, jis iki šiol apibrėžiamas kaip 

                                                 
481 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas; Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas. 

482 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalių, 256 straipsnio 4 da-
lies, 260 straipsnio 4 dalies, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 15-402. 

483 Merkevičius, R., p. 77. 
484 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos komercinių bankų įstatymo 37 straipsnio pirmosios dalies 7 punkto, 39 straips-
nio, 40 straipsnio pirmosios bei antrosios dalių, 45 straipsnio ir 46 straipsnio antrosios bei tre-
čiosios dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 1996, Nr. 36-
915. 

485 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. 
486 Фойницкий, И. Я., c. 25–34.  
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teisės sritis, kurioje ypač ryškus dviejų priešingų interesų grupių konfliktas: vi-
suomenės – išaiškinti ir teisingai nubausti nusikaltimus padariusius asmenis 
bei asmens (įtariamojo) – apginti prigimtinių teisių neliečiamumą487. Taigi il-
gą laiką ši formuluotė buvo interpretuojama kaip baudžiamosios justicijos si-
stemos pareiga ginti įtariamojo (kaltinamojo) teises. Tai galėjo lemti XX a. 
viduryje priimtos tarptautinės sutartys, kuriose daugiausia dėmesio buvo ski-
riama būtent įtariamojo (kaltinamojo) teisėms įtvirtinti, taip pat gausi EŽTT 
teismo praktika, taikant ŽTK 5 ir 6 straipsnius488, iš esmės daugiausia skirtus 
įtariamojo (kaltinamojo) teisėms užtikrinti. Įtariamojo (kaltinamojo) teisių 
gynyba489 kaip baudžiamojo proceso paskirties elementas visiškai nekelia abe-
jonių, tačiau sąvoka „asmens teisių gynyba“ savo turiniu yra kur kas platesnė. 
Ji turi būti suprantama kaip visų žmonių, kurie tampa baudžiamojo proceso 
teisės reguliuojamų santykių dalyviais, teisių apsauga, visų pirma nukentėju-
siųjų490, taip pat liudytojų491 ir kitų asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame 
procese.  

Baudžiamasis procesas paprastai pradedamas dėl galimų pažeistų žmo-
gaus (nukentėjusiojo) teisių ar valstybės interesų (procesas in rem), vėliau 
procesas gali tapti procesu prieš tam tikrą žmogų (įtariamąjį, kaltinamąjį) 
(procesas in personam) ir į jį, kartais net prieš jų valią, yra įtraukiami ir kiti 
žmonės (pvz., liudytojai), todėl būtina kalbėti apie visų proceso dalyvių teisių 
apsaugą bei gynybą, taip pat apie valstybės ir visuomenės teisėtų interesų ap-
saugą kaip neatsiejamus baudžiamojo proceso paskirties elementus. Šią pozi-
ciją patvirtina ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, savo jurispru-
dencijoje ne kartą konstatavęs iš Konstitucijos kylančius imperatyvus, apibrė-
žiančius baudžiamojo proceso paskirtį bei baudžiamojo proceso priedermę 
ginti ne tik įtariamojo, bet ir kitų proceso dalyvių teises ir interesus. Bau-
                                                 
487 Trechsel, S. Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford university press. 2005, p. 4, 7; 

Goda, G. Procesinė prievarta baudžiamajame persekiojime ir žmogaus teisės. Žmogaus teisių 
problema baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese. Vilnius, 1995, p. 22. 

488 Trechsel, S., p. 13–561. 
489 Pl. Merkevičius, R., p. 11–657, Gušauskienė, M., p. 12–136. 
490 Wemmers, J. A., Procedural Justice and Dutch Victim Policy. Law &Policy. 1998, Vol. 20, 

No. 1, January: 73.  
491 Pl. apie liudytojo saugios būties ir teisių bei teisėtų interesų užtikrinimą baudžiamajame 

procese žr. Jurka, R., p. 55–240; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. rug-
sėjo 19 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1181, 1561 
straipsnių, 267 straipsnio 5 punkto ir 3171 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 80-2423. 
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džiamojo proceso santykiai įstatymu turi būti reguliuojami taip, kad būtų su-
darytos teisinės prielaidos greitai atskleisti ir išsamiai ištirti nusikalstamas vei-
kas, teisingai nubausti nusikalstamas veikas padariusius asmenis (ar kitaip pa-
gal įstatymą išspręsti jų baudžiamosios atsakomybės klausimą), taip pat teisi-
nės prielaidos užtikrinti, kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Būtina siekti, 
kad būtų užtikrinta nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų asmenų teisių ap-
sauga, taip pat kad nebūtų nepagrįstai suvaržytos asmenų, padariusių nusi-
kalstamas veikas, teisės492. Kitoje byloje Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad 
apskundimo apeliacine tvarka instituto paskirtis yra ne tik teisinėn atsako-
mybėn patraukto asmens (nuteistojo) teisių, bet ir kitų asmenų, inter alia, 
nukentėjusiojo, teisių ir teisėtų interesų, taip pat viešojo intereso, valstybės 
teisinės tvarkos gynimas ir apsauga493.  

Pastaraisiais metais ir tradicinė baudžiamoji paradigma yra papildoma 
atkuriamojo teisingumo modelio elementais494, kurie savo ruožtu lemia ir be-
sikeičiantį baudžiamojo proceso paskirties suvokimą. Nukentėjusiųjų porei-
kių tenkinimas ir interesų apsauga kaip pagrindinė baudžiamosios justicijos 
funkcija nurodoma rekomendacinę reikšmę turinčiuose tarptautiniuose do-
kumentuose495, Europos Sąjungos Tarybos pagrindų sprendime pabrėžiama, 
jog kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nukentėjusiesiems priklausytų rea-
lus ir prideramas vaidmuo jos baudžiamosios teisės sistemoje <…> ir pripažįs-
                                                 
492 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. 
493 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 425 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. re-
dakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2008, Nr. 11-388.  

494 Doak, J. Victims' Rights in Criminal trials: prospects for participation. Journal of law and 
society. June 2005, vol. 32, Number 2, p. 315.  

495 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R(85)11 valstybėms narėms „Dėl 
nukentėjusiojo padėties baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese (Ministrų 
komiteto priimta 1985 m. birželio 28 d. 387-ame ministrų atstovų susitikime). Jurka, R., 
Melničenko, S., Randakevičienė, I. Pagrindinės Europos tarybos rekomendacijos baudžiamojo 
proceso srityje. Vilnius, 2006, p. 45; Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. 
R(87)21 valstybėms narėms „Dėl pagalbos nukentėjusiesiems ir viktimizacijos prevencijos“ 
(Ministrų komiteto priimta 1987 m. rugsėjo 17 d. 410-ame ministrų atstovų susitikime). 
Jurka, R., Melničenko, S., Randakevičienė, I. Pagrindinės Europos tarybos rekomendacijos 
baudžiamojo proceso srityje. Vilnius, 2006, p. 78–83; Europos Tarybos Ministrų komiteto 
rekomendacija Nr. REC (2006) 8 valstybėms narėms „Dėl pagalbos nukentėjusiesiems nuo 
nusikaltimų“ (Ministrų komiteto priimta 2006 m. birželio 14 d. 967-ame ministrų atstovų 
susitikime). Jurka, R., Melničenko, S., Randakevičienė, I. Pagrindinės Europos tarybos reko-
mendacijos baudžiamojo proceso srityje. Vilnius, 2006, p. 264–287.  
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ta nukentėjusiųjų teises ir teisėtus interesus, ypač susijusius su baudžiamosios 
bylos nagrinėjimu (2 str. 1 d.), nors ir neprivalo užtikrinti, kad nukentėjusieji 
būtų traktuojami kaip lygiaverčiai proceso dalyviai496. Neseniai įsigaliojusių 
baudžiamojo proceso kodeksų pirmuosiuose straipsniuose, be abejo, akcen-
tuojama įtariamojo (kaltinamojo) teisių apsauga, užtikrinant jam teisingą 
procesą, taip pat pabrėžiama, jog baudžiamojo proceso uždavinys yra užtik-
rinti, kad nė vienas nekaltas nebūtų nuteistas, o kaltieji – nubausti pagal įsta-
tymus497, tačiau įstatymų leidėjas, įtvirtindamas baudžiamojo proceso uždavi-
nius nurodo ir nukentėjusiojo teisių gynybą498. Nusikalstama veika kėsinama-
si į baudžiamojo įstatymo saugomas didžiausias vertybes499: teisinius gėrius, 
kurie „priklauso“ visuomenei ar valstybei ir konkrečiam žmogui svarbius gė-
rius. Nusikalstamos veikos pažeidžia tiek privatų, tiek viešąjį interesą, todėl 
valstybės institucijos bei pareigūnai įpareigoti kiekvienu atveju vykdyti bau-
džiamąjį persekiojimą: t. y. ir ginti konkrečią auką, ir garantuoti visuomenės 
saugumą, ir saugoti valstybės interesus (BPK 2 str.). Reikia pažymėti, kad net 
pripažinus, jog nukentėjusiojo teisių gynyba yra vienas iš baudžiamojo proce-
so paskirties elementų, ji gali būti įgyvendinama tik tinkamai reglamentuo-
jant jo procesines teises ir sudarant sąlygas jas įgyvendinti. Nors Konstitucijo-
je įtvirtinta įstatymų leidėjo pareiga išleisti įstatymus, nustatančius žalos atly-
ginimą asmeniui už jam padarytą materialinę ir moralinę žalą, taip pat įstaty-
muose turi būti užtikrintas realus pažeistų žmogaus teisių ir laisvių gyni-

                                                 
496 Tarybos pagrindų sprendimas dėl aukų padėties baudžiamajame procese [Council Frame-

work Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings 
(2001/220/JHA)”]. [2001] OL L 082 , 22/03/2001 p. 0001-0004  

497 Criminal Procedure Code of the Republic of Serbia. [interaktyvus]. Official Gazette of the 
Republic of Serbia. No. 46/2006. [žiūrėta 2009-04-27]. <http://www.osce.org/ docu-
ments/srb/ 2007/04/24175_en.pdf>; Criminal Procedure Code of the Republic of Macedo-
nia. [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-27]. <http://www.mlrc.org.mk/law/Criminal Proce-
dureCode.htm>; Criminal Procedure Code of the Republic of Romania. [interaktyvus] [žiū-
rėta 2009-04-27]. <http://www.era.int/domains/corpus-juris/public_pdf/romania_ cri-
minal_procedure_code. pdf> 

498 Рыжаков, А. П. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 
Mосква, 2002, c. 28; Criminal Procedure Code of the Republic of Poland, 2 str. 3 p. [interak-
tyvus] [žiūrėta 2009-04-27]. <http://www.era.int/domains/corpus-juris/public_pdf/ po-
lish_ ccp.pdf > 

499 Piesliakas, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomy-
bės pagrindai. Pirmoji knyga. Vilnius: Justitia, 2006, p. 120. 
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mas500, deja, kaip rodo įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimai, šioje srityje apstu 
problemų: nuo reglamentavimo spragų iki nukentėjusiojo realių galimybių 
pasinaudoti visomis jam suteiktomis teisėmis, pvz., teise gauti kompensaciją 
ar pasinaudoti nemokama teisine pagalba501. Atskiras klausimas yra rungimosi 
proceso modelį tradiciškai pasirinkusių šalių požiūris į galimą baudžiamojo 
proceso paskirties elementą – nukentėjusiojo interesų gynybą. Į dvinarę bau-
džiamojo proceso schemą: kaltinamasis ir valstybė – sunkiai telpa trečia šalis, 
ginanti privatų interesą. Tuo labiau kad šioje sistemoje pagrindine baudžia-
mojo proceso funkcija vis dėlto pripažįstamas kaltininko nubaudimas ir ne-
kaltojo išteisinimas.502 

Platesnis baudžiamojo proceso paskirties interpretavimas nepaneigia 
tradicinių (tiesioginių) baudžiamojo proceso uždavinių. Siekiant įgyvendinti 
baudžiamojo proceso paskirtį, būtina išaiškinti nusikalstamą veiką ir tinka-
mai pritaikyti įstatymą, sprendžiant baudžiamąjį konfliktą. Deja, dėl straips-
nio apimties problematika, susijusi su tiesos paieška baudžiamajame procese, 
taip pat su baudžiamojo proceso diversifikacijos tendencija, nebus nagrinėja-
ma. 

Apibendrinant reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį į kelis baudžiamojo 
proceso paskirties suvokimo ir aiškinimo svarbos aspektus.  

Baudžiamojo proceso paskirties suvokimas lemia įstatymo leidėjo pasi-
rinkimą, kokiais principais bus grįstas pozityvus baudžiamasis procesas ir ko-
kių procedūrų laikantis bus siekiama įgyvendinti baudžiamojo proceso pa-
skirtį. Baudžiamojo proceso paskirties aiškinimas gali lemti atskirų baudžia-
mojo proceso institutų tikslų suvokimą ir atitinkamą baudžiamojo proceso 
normų taikymo praktikos formavimą.  
                                                 
500 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, 
atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-1588. 

501 Шейфер, С. А., p. 35–36; Ancelis, P. Dėmesingumas nusikaltimo aukai kaip prielaida ku-
riant atvirą visuomenę. Jurisprudencija. 2000, 15(7):153–160; Ancelis, P. Nukentėjusiojo 
teisinė padėtis pasikeitus baudžiamiesiems įstatymams. Jurisprudencija. 2003, 49(41):97–
104; Uscila, R. Nusikaltimų aukų teisių įgyvendinimo Lietuvoje vertinimas. Teisės proble-
mos. 2004, 4(46): 28–142; Uscila R. Nusikaltimų aukų socialinė ir teisinė apsauga Lietuvo-
je: padėties vertinimas. Jurisprudencija. 2004, 59(51):16–25; Uscila R. Socialinių ir teisinių 
paslaugų teikimo nukentėjusiems asmenims probleminiai aspektai.. Pedagogika. 2007, 
87:149–155.   

502 Doak, J., p. 295. 
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Nors baudžiamojo proceso paskirties suvokimas ir interpretavimas yra 
veikiamas šalies teisės tradicijos, tačiau pagrindiniais kriterijais nustatyti bau-
džiamojo proceso paskirties turinį laikytina Konstitucija ir iš jos kylantys im-
peratyvai, be to, žmogaus teisės, įtvirtintos ir pripažintos tarptautiniuose ak-
tuose, taip pat ir Europos Sąjungos teisėje. 

Konstitucijos nuostatų, konstitucinės jurisprudencijos ir baudžiamojo 
proceso doktrinos analizė leidžia teigti, jog Konstitucija įpareigoja įstatymų 
leidėją reguliuojant baudžiamojo proceso santykius nustatyti tokį teisinį regu-
liavimą, kad būtų užtikrintos visų baudžiamojo proceso dalyvių teisės: proce-
sas turi būti toks, kad būtų užtikrinta veiksminga asmens, nukentėjusio nuo 
nusikalstamos veikos, teisių apsauga ir kad toks asmuo galėtų naudotis viso-
mis iš Konstitucijos kylančiomis teisėmis. Baudžiamasis procesas turi būti ir 
toks, kad nebūtų pažeistos ir asmens, įtariamo (kaltinamo) padarius nusikals-
tamą veiką, konstitucinės teisės ir garantuotos kitų proceso dalyvių teisės. 
Tokiu būdu bus užtikrinami ir visuomenės bei valstybės interesai, ginami 
baudžiamojo proceso metu. 
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demokratinės visuomenės požymis. Advokato vaidmuo visuomenėje, pagrįs-
toje pagarba teisinės valstybės principams – ypatingas. Advokato pareigos ne-
sibaigia sąžiningu įstatymais nedraudžiamų nurodymų vykdymu. Advokatas 
turi tarnauti teisingumo interesams ir tiems, kurių teises ir laisves jam patikė-
ta įgyvendinti ir ginti, jo pareiga yra ne tik vesti savo kliento bylą teisme, bet ir 
būti jo patarėju (Europos Sąjungos advokatų etikos kodekso 1.1 p.).  

Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos advokatūra nuėjo netrumpą 
reformų kelią, siekiant optimalaus balanso tarp saugotinų advokatūros tradi-
cijų ir šiuolaikinių jos poreikių bei lūkesčių, įgyvendinant svarbiausią advoka-
tūros tikslą – užtikrinti teisinės gynybos prieinamumą ir kokybę valstybėje. 

Pasak profesoriaus I. Danilavičiaus (1787–1843), norint kurti naujus 
įstatymus, pirmiausia reikia žinoti, kas buvo iki tol503. Norėdami įvertinti 
esamo teisinio reglamentavimo atsiradimo prielaidas, trūkumus, neabejotinai 
turime įvertinti ir tam tikrų institutų teisinį reglamentavimą istoriniame 
kontekste. Kad būtų galima kuo geriau suprasti šiuolaikinėje visuomenėje 
vykstančius teisinius reiškinius, būtina remtis teisės istorijos žiniomis. Kiek-
vienos naujos epochos teisė, vertinant ją iš istorinio vystymosi pozicijų, – laip-
telis progreso kelyje. Tačiau, norint užlipti ant naujo laiptelio, reikia remtis 
praeities pasiekimais504.  

                                                 
503 Skirius, J. Įvadas. Lietuvos teisės ir valstybės istorija. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 

2001, p. 6. 
504 Сологубова, Е. В. Римский гражданский процесс. Москва: Городец, 1997, c. 14. 
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Prisiminkime, kaip aktyviai advokatai dalyvavo skelbiant Lietuvos ne-
priklausomybę ir 1918 metų vasario 16 d. Lietuvos Valstybės Tarybos nariais, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarais buvo advokatai Jonas Vileišis, 
Stanislovas Narutavičius, buvęs advokato padėjėjas Antanas Smetona, buvęs 
advokato padėjėjas Mykolas Biržiška. Kaip pasitikėjimo advokatais – savo sri-
ties profesionalais, išraišką galime vertinti ir tokį Respublikos Prezidento pa-
sirinkimą – tris kartus iš eilės teisingumo ministru skirti advokatus Gintarą 
Balčiūną, Gintautą Bartkų, Vytautą Markevičių. Advokatų, paskirtų teisin-
gumo ministrais, būta ir iki 1940 metų (P. Leonas, M. Sleževičius, L. Noreika, 
A. Tumėnas, V. Stašinskas, A. Tamošaitis).  

Po ilgų okupacijos metų 1988 m. prasidėjusiame Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio judėjime, kurio iniciatyvinę grupę sudarė žinomi visuomenės veikė-
jai, intelektualai, dalyvavo nemažai advokatų. Programinis Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio tikslas buvo sukurti nepriklausomą, demokratišką, teisinę 
ir laisvą Lietuvos valstybę. „Sąjūdžiui tikrai reikėjo teisinės pagalbos. Tais lai-
kais būdavo skelbiama daug pareiškimų, atsišaukimų, todėl mūsų teisinio rė-
mimo grupės nariai pažiūrėdavo, kad teisiniu požiūriu jie būtų solidūs, pati-
kimi.“505 Aktyvūs Sąjūdžio pagalbininkai buvo advokatai Egidijus Jarašiūnas, 
Jonas Kairevičius, Petras Kudaba, Jonas Liaučius, Liudvikas Narcizas Rasima-
vičius, Valerijonas Šadreika, Zita Šličytė, Šarūnas Vilčinskas ir daug kitų kuk-
lių advokatūros narių506.  

Advokatai, kaip gerbiami visuomenės nariai, aktyviai dalyvavo ne tik Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje, bet ir savo parašais patvirtino Nepri-
klausomybės atkūrimo aktą. 1990 m. kovo 11 d. skelbiant Nepriklausybės at-
kūrimą Aukščiausios Tarybos deputatais buvo šie advokatai: Egidijus Jarašiū-
nas, Jonas Liaučius, Kazimieras Motieka, Česlavas Okinčicas, Liudvikas Nar-
cizas Rasimavičius, Valerijonas Šadreika. Tų pačių metų balandžio mėnesį į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą išrinkta advokatė Zita Šličytė507. Apskritai į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą 1990 metais buvo išrinkta 17 teisininkų508.  

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę iki tol veikęs advokatūros institutas 
neabejotinai turėjo būti reformuojamas ir tobulinamas. Atstovavimo tei-
                                                 
505 Okinčic, Č. Lietuvos advokatūra ir Sąjūdis. Lietuvos advokatūra. 2008, 3(28). 
506 Čivilis, J. Lietuvos advokatūra ir advokatai Lietuvoje. Lietuvos advokatūra. 2008, 4(29):27. 
507 Ten pat, p. 27. 
508 1990-03-11 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo, trečiojo 

posėdžio stenograma. [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-30]. <http://www3.lrs.lt/pls/ in-
ter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 251084>. 
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smuose sistemos plėtotės pagrindu po Nepriklausomybės atkūrimo laikytinas 
Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 123 straipsnis, kuris nurodė, kad teisinę pa-
galbą piliečiams ir organizacijoms teikia Lietuvos Respublikos advokatūra. 
Tačiau jau tais pačiais metais priimdamas LR įmonių įstatymą įstatymo leidė-
jas pasuko kita linkme, t. y. įvedė dar vieną alternatyvią subjektų, teikiančių 
teisinę pagalbą, grupę – teisininkus, turinčius Teisingumo ministerijos išduo-
tą licenciją verstis teisininko praktika509. 1990 m. rugpjūčio 29 d. potvarkiu 
LR Vyriausybė nustatė, kad leidimus (licencijas) verstis teisininko praktika 
išduoda LR teisingumo ministerija ir patvirtino tipinę leidimo (licencijos) 
formą510. Šis žingsnis turėjo tikrai didelę reikšmę tolesnei atstovavimo siste-
mos plėtotei Lietuvoje, jo padarinius jaučiame dar ir šiandien, vis neblėstant 
advokatų ir teisininkų konfrontacijai. 

1992 m. rugsėjo 16 d. buvo priimtas pirmasis LR advokatūros įstatymas 
(toliau – pirmasis advokatūros įstatymas)511. Šis įstatymas iš esmės pertvarkė 
iki to laiko veikusį sovietinės advokatūros modelį Lietuvoje. E. Jarašiūnas, 
pristatydamas šio įstatymo projektą Seime, pagrįstai teigė, kad jo būtinumą 
lemia tai, jog vykdant teisinę reformą pagal atitinkamą koncepciją turi veikti 
visi teisėsaugos organai. Būtina ir teisinę gynybą suderinti su naujais reikala-
vimais512. Pirmasis advokatūros įstatymas pakeitė sovietiniu laikotarpiu galio-
jusią taisyklę, kad klientas dėl teisinės pagalbos tariasi su juridine konsultacija, 
nustatydamas, jog advokato ir kliento santykiai dėl teisinės pagalbos suteiki-
mo įforminami paties advokato su klientu pasirašyta sutartimi. Įstatymu bu-
vo įtvirtintos dvi advokatų veiklos formos, t. y. advokatas galėjo dirbti vienas 
arba kartu su kitais advokatais. Vienas advokatas galėjo steigti biurą, o keli ad-
vokatai – kontorą. Advokato biuras ar advokatų kontora buvo laikomi juri-
diniu asmeniu. Nauja taip pat buvo nuostata, kad LR advokatų susirinkimas 
renka Lietuvos advokatų tarybą, Revizijos komisiją bei Advokatų drausmės 
teismą. Advokatai, kurie iki pirmojo advokatūros įstatymo įsigaliojimo buvo 

                                                 
509 Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Valstybės žinios. 1990, Nr. 14-395, kurio 13 str. 

numatė, kad be Lietuvos Vyriausybės ar jos pavedimu kito organo išduoto leidimo (licenci-
jos) draudžiama užsiimti teisininko praktika, jeigu ko kito nenustato įstatymai. 

510 Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis Nr. 220P „Dėl leidimų (licencijų) verstis ūkine 
veikla išdavimo tvarkos“. Valstybės žinios. 1990, Nr. 26-635. 

511 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 30-911. 
512 1990 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo šimtas dešimtojo posėdžio stenograma Nr. 

12 [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-04-30]. <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2? Condi-
tion1= 251581&Condition2=>. 
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Lietuvos advokatų kolegijos nariai, automatiškai buvo įrašyti į Lietuvos Res-
publikos advokatų sąrašą. Pagal įstatymą advokatu galėjo tapti Lietuvos pilie-
tis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, atlikęs trejų metų advo-
kato padėjėjo praktiką (asmenims turintiems penkerių metų teisinio darbo 
stažą buvo taikomas tik vienų metų advokato padėjėjo praktikos reikalavi-
mas) ir išlaikęs advokato egzaminus. Į LR advokatų sąrašą advokatus įrašyda-
vo Lietuvos advokatų taryba. 

Taigi pirmuoju advokatūros įstatymu buvo įsteigta laisva ir nepriklau-
soma Lietuvos advokatų korporacija, turinti užtikrinti konstitucinę teisę gin-
tis, savo veikloje deklaruojanti advokato veiklos laisvę ir savarankiškumą, ad-
vokatų tarpusavio santykių demokratiškumą bei kolegiškumą, įstatymų ir 
profesinės etikos taisyklių laikymąsi.  

Nepraėjus nė metams po pirmojo advokatūros įstatymo priėmimo, Lie-
tuvos įstatymų leidėjas nusprendė, kad advokatūros savarankiškumo įtvirti-
nimas yra nepriimtinas. 1993 m. viduryje pasigirdo pirmieji Teisingumo mi-
nisterijos priekaištai Lietuvos advokatų tarybai dėl to, kad ji esą specialiai ne-
didina advokatų skaičiaus, saugodama advokatus nuo tarpusavio konkurenci-
jos513. 1993 m. gruodžio 14 d. Teisinės sistemos reformos metmenyse nuro-
doma, kad bus keičiama asmenų įrašymo į advokatų sąrašą tvarka, siekiant 
pagerinti teisinės pagalbos teikimą ir garantuoti veiksmingesnę teisinę gyny-
bą, taip pat padidinama Teisingumo ministerijos įtaka ir atsakomybė darant 
sprendimus dėl asmenų įrašymo į advokatų sąrašą514. 

1994 m. rugsėjo 20 d. įstatymu buvo pakeistas ir papildytas pirmasis ad-
vokatūros įstatymas. Šiuo įstatymu Lietuvos advokatūra buvo, advokato K. 
Lipeikos žodžiais tariant, „suvalstybinta“, t. y. buvo nustatyta, kad asmenis į 
Lietuvos Respublikos advokatų sąrašą įrašo ir priesaiką priima Lietuvos Res-
publikos teisingumo ministras. Šio įstatymo priėmimui priešinosi Lietuvos 
advokatų taryba, LR generalinė prokuratūra, Lietuvos Aukščiausiasis Tei-
smas, Seimo nariai Z. Šličytė, E. Jarašiūnas515. Z. Šličytė, svarstant prezidento 
grąžintą pakartotinai svarstyti įstatymą, teigė, kad belieka tik nusistebėti, jog 
advokatūros suvalstybinimas yra lyginamas su monopolijos sugriovimu. Jos 
nuomone, kaip tiktai laisvos organizacijos suvalstybinimas yra praeities vals-
                                                 
513 Lipeika, K. Advokatūros padėtis po nepriklausomybės atstatymo Lietuvoje. Teisės proble-

mos. 1997, 1. 
514 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų patvirti-

nimo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 70-1311. 
515 Lipeika, K. op. cit. 
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tybinio monopolio sukūrimas516. Po šio įstatymo priėmimo vieno asmens 
rankose buvo sutelktas patekimo į teisinių paslaugų rinką mechanizmas, t. y. 
teisingumo ministras išduodavo licencijas teisininkams ir turėjo advokatų įra-
šymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą teisę. Iš esmės pakitus eko-
nominei santvarkai valstybėje natūralu, kad atsirado asmenų, teikiančių kvali-
fikuotą teisinę pagalbą visuomenei, poreikis. Tačiau tai, mūsų nuomone, turė-
jo būti daroma atitinkamo susitarimo su laisvos korporacijos savivaldos insti-
tucijomis, o ne valstybės kišimosi į jų veiklą forma.  

Atstovavimo teisme institutas po nepriklausomybės atkūrimo iš esmės 
buvo reformuotas tik 1994 m. lapkričio 8 d. įstatymu517, kuriuo padaryti žy-
mūs pakeitimai 1964 m. CPK. Svarbiausia naujove laikytina tai, kad pakito 
asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, sąrašas, t. y. be advokatų, teisė 
atstovauti taip pat suteikta advokatų padėjėjams bei asmenims, turintiems 
Teisingumo ministerijos išduotą licenciją verstis teisininko praktika. Šis pa-
keitimas galutinai suformavo dvi pagrindines subjektų, galinčių būti atstovais 
teisme pagal pavedimą, grupes, tačiau atstovais pagal pavedimą galėjo būti ir 
kiti asmenys, kuriems nebuvo keliami jokie specialūs reikalavimai. Atstovu ci-
viliniame procese galėjo tapti bet kuris veiksnus fizinis asmuo, pateikęs atsto-
vaujamojo valią patvirtinantį atitinkamą dokumentą. Neribotas subjektų, ga-
linčių būti atstovais teisme pagal pavedimą, kiekis, viena vertus, padidina at-
stovaujamųjų pasirinkimo galimybes, tačiau daugelio valstybių patirtis liudija, 
kad tik profesionalus atstovas gali užtikrinti tinkamą atstovavimo institutui 
keliamų tikslų įgyvendinimą. 

1995 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybė patvirtino Licencijų verstis teisi-
ninko praktika išdavimo nuostatus518. Pagal šiuos nuostatus licencija buvo iš-
duodama asmeniui, turinčiam aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, ne 
mažesnį kaip dvejų paskutiniųjų metų teisinio darbo stažą ir išlaikiusiam ma-
terialinės bei procesinės teisės egzaminą. Šiais nuostatais taip pat buvo nusta-
tyta, kad licencija yra išduodama neribotam laikui. Po kelių mėnesių, t. y. spa-
lio 25 d., minėti nuostatai buvo pripažinti netekusiais galios, o vietoj jų pat-

                                                 
516 1994 07 18 septyniasdešimtojo LR Seimo posėdžio stenograma Nr. 154. [interaktyvus]. [žiū-

rėta 2009-04-30]. <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=238860&Condition2 
=>. 

517 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo pakeitimo 
ir papildymo“. Valstybės žinios. 1994, Nr. 89-1705. 

518 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 476 „Dėl Licencijų verstis teisininko prak-
tika išdavimo nuostatų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 31-722. 
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virtintos Licencijų užsiimti teisininko praktika išdavimo taisyklės519. Jos pra-
plėtė asmenų, galinčių įsigyti licenciją, sąrašą, nes vietoj universitetinio teisi-
nio išsilavinimo buvo įvestas teisinio išsilavinimo reikalavimas. Taip pat nauja 
buvo tai, kad informacija apie licencijų išdavimą ar panaikinimą turėjo būti 
skelbiama „Valstybės žiniose“. 

1997 m. rugsėjo 25 d. Įmonių įstatymo redakcijoje520 nebeliko normos, 
įtvirtinančios galimybę su licencija verstis teisininko praktika, t. y. valstybė 
pasuko kitu keliu, nusprendė eliminuoti arba iki minimumo sumažinti asme-
nų, turinčių licencijas užsiimti teisininko veikla. Toks staigus pokytis įstaty-
me vertintinas kritiškai, nes nagrinėjant atitinkamų teisės aktų raidą, mato-
mas aiškus įstatymų leidėjo neapsisprendimas dėl teisines paslaugas teikiančių 
subjektų kiekio, ėjimas nuo vieno kraštutinumo prie kito. Teisėtų lūkesčių 
principas reikalauja, kad asmuo, veikdamas šiandien, turėtų garantiją, jog ir 
toliau atitinkamų teisinių santykių reglamentavimas drastiškai nepasikeis521.  

1998 m. birželio 25 d. LR Seimas savo nutarimu patvirtino Teisinės si-
stemos reformos metmenų naują redakciją522, kurioje numatyta, kad teisinės 
pagalbos kokybei ir efektyvumui teismuose užtikrinti sudaromos sąlygos ir 
skatinama įgyvendinti nuostatą, pagal kurią fiziniams asmenims teismuose at-
stovautų advokatai. Asmenims, turintiems Teisingumo ministerijos išduotą 
licenciją, sudaromos lengvatinės sąlygos tapti advokatais. Priėmus naują Ad-
vokatūros įstatymą, panaikinamas Vyriausybės nutarimas, reglamentuojantis 
licencijų, suteikiančių teisę verstis teisininko praktika, išdavimą. 

Tą pačią dieną, t. y. 1998 m. birželio 25-ąją, buvo priimtas naujas Advo-
katūros įstatymas523. Šis įstatymas atskyrė teisės vadintis advokatu ir teisės 
verstis advokato praktika sąvokas, nustatė privalomos advokatų civilinės atsa-
komybės draudimą, atsakomybės pagrindus, įtvirtino aiškią savivaldos insti-
tucijų sistemą, reglamentavo advokatų garbės teismo sudarymą ir pan. Šio 
įstatymo įgyvendinimo įstatymas suteikė teisę asmenims, turintiems Teisin-

                                                 
519 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1380 „Dėl Licencijų užsiimti teisininko 

praktika išdavimo taisyklių“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 89-2001. 
520 Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 straipsnių pa-

keitimo ir papildymo 11(1) straipsniu įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 96-2419. 
521 Сivilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 66. 
522 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja re-

dakcija) ir jų įgyvendinimo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1736. 
523 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 64-1840. 
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gumo ministerijos išduotą licenciją, lengvatine tvarka tapti advokatais, ja ne-
mažai asmenų ir pasinaudojo.  

1998 m. spalio 20 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą524, kuriuo nustatė, 
kad licencijos, suteikiančios teisę verstis teisininko praktika, galioja iki 1999 
m. spalio 1 d. Tuo pačiu nutarimu buvo panaikintos 1995 m. Licencijų užsi-
imti teisininko praktika išdavimo taisyklės. 

Po 1999 m. spalio 1 d. pagal licenciją veikiančių asmenų veikla tapo ne-
teisėta, nepaisant to, gana nemažai asmenų vis dar vertėsi ta veikla, nes vado-
vavosi 1964 m. CPK 48 str. 1 dalies 1 punkto nuostata, kad atstovais pagal 
pavedimą teisme gali būti advokatai, advokatų padėjėjai, taip pat asmenys, tu-
rintys Teisingumo ministerijos išduotą licenciją verstis teisininko praktika. 
Tokia 1964 m. CPK redakcija galiojo iki pat 2003 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo 
naujas LR CPK.  

2000 m. pasirodė Lietuvos advokatų tarybos pareiškimas dėl neteisėto 
teisinės pagalbos teikimo525. Šiuo pareiškimu Lietuvos advokatų taryba išreiš-
kė susirūpinimą dėl paplitusios neteisėtos teisinės veiklos praktikos ir para-
gino kompetentingas valdžios ir valdymo institucijas atkreipti dėmesį į susi-
dariusią padėtį ir nedelsiant imtis reikiamų poveikio priemonių, siekiant už-
tikrinti, kad asmenims, įmonėms įstaigoms ir organizacijoms būtų teikiama 
nepriklausomų kompetentingų asmenų kvalifikuota teisinė pagalba įstatymų 
nustatyta tvarka, taip pat paragino teisininkus, norinčius teikti teisinę pagalbą 
asmenims, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kreiptis dėl jų pripažinimo 
advokatais. 

Žengdama pirmuosius žingsnius po nepriklausomybės atkūrimo Lietu-
vos advokatų korporacija siekė įsijungti ir į įvairias advokatus vienijančias 
tarptautines asociacijas. 1992 m. rugsėjo 20 d.  Lietuvos Respublikos advoka-
tūra tapo Tarptautinės advokatų asociacijos (International Bar Association, 
IBA) nare. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjun-
gos nare, Lietuvos advokatūra tapo Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
tarybos (CCBE) nare. Besitęsianti Europos Sąjungos (ES) ir Europos eko-
nominės erdvės (EEE) integracija ir padažnėjusi tarptautinė advokatų veikla 
EEE nulėmė būtinybę ginant viešąjį interesą nustatyti bendras tarptautinės 

                                                 
524 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1252 „Dėl licencijų verstis teisininko prak-

tika“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 93-2583. 
525 Lietuvos advokatų tarybos pareiškimas dėl neteisėto teisinės pagalbos teikimo. Justitia. 

2000, 4–5:12. 
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praktikos taisykles, taikomas visiems EEE advokatams, neatsižvelgiant į tai, 
kuriai advokatūrai ar teisininkų draugijai jie priklauso. Išskirtinis tokių tai-
syklių nustatymo tikslas – sumažinti sunkumų, atsirandančių dėl „dvejopos 
etikos“ standartų taikymo, kaip numatyta 1977 m. kovo 22 d. direktyvos 
77/249/EEB 4 straipsnyje (ES advokatų etikos kodekso 1.3.1 p.). Lietuvos 
advokatūros nariams taip pat taikomas Europos Sąjungos advokatų etikos 
kodeksas. Etikos kodekso taisyklės taikytinos advokato tarptautinei veiklai 
Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje. Tiek Lietuvos, tiek ki-
tų ES valstybių narių advokatai gali naudotis ir Europos Sąjungos teisėje įtvir-
tinta advokatų laisve teikiant teisines paslaugas526. 

 
Dabartinės advokatūros veiklos pagrindai ir principai. Atskirai pa-

minėtinas ir dabar galiojantis 2004 m. kovo 18 d. LR advokatūros įstatymas 
(toliau – Advokatūros įstatymas)527. Šis įstatymas įvedė keletą esminių naujo-
vių: teisinės pagalbos sąvoką pakeitė teisinių paslaugų sąvoka, atsirado visiškai 
nauja advokatų veiklos forma – profesinė bendrija, turinti juridinio asmens 
statusą, įvesta galimybė lengvatine tvarka advokatais tapti asmenims, turin-
tiems penkerių metų teisinio darbo stažą ir pan.  

Profesinė bendrija – visiškai nauja Lietuvos teisinėje sistemoje privačiųjų 
juridinių asmenų teisinė forma, sukurta išimtinai vienos laisvosios profesijos 
atstovų – advokatų profesinei veiklai įgyvendinti. Iki tol Lietuvoje nebuvo nė 
vienos juridinio asmens teisinės formos, kuri būtų taikoma išimtinai tik vie-
nos profesijos atstovų veikloje. Kitose valstybėse, pavyzdžiui, JAV, Didžiojoje 
Britanijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, specifinės veiklos formos kuriamos ne ku-
riai nors vienai, o visų laisvųjų profesijų atstovų veiklai organizuoti528. 

Kadangi tik advokatams yra suteikiama išimtinė teisė (išskyrus keletą iš-
imčių) teikti teisinę pagalbą, natūralu, kad šios profesijos atstovams keliami ir 
padidinti reikalavimai dėl išsilavinimo bei praktikos (Lietuvos Respublikos 
advokatūros įstatymo 7 straipsnis529). Pagal pateiktą reikalavimų kandidatui į 
advokatus sąrašą matyti, kad esminis reikalavimas tokiam asmeniui yra teisi-
nio išsilavinimo turėjimas. Tačiau, palyginti su reikalavimais, keliamais kitų 
                                                 
526 Komisijos direktyva sudaryti galimybę teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti pa-

slaugas. 77/249/EEC, 1977-03-22. 
527 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 50-1632. 
528 Plačiau žr.: Žalėnienė, I.; Petroševičienė, O. Advokatų profesinė bendrija: atsiradimo prie-

laidos ir vystymosi tendencijos. Socialinių mokslų studijos. 2009, 1(1).  
529 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 50-1632. 
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teisinių profesijų atstovams (pvz., teisėjams, LR teismų įstatymo 51 str.530) 
abejonių kelia įstatymų leidėjo pasirinkta pozicija advokato veikla leisti užsi-
imti asmenims, turintiems tik teisės bakalauro arba tik teisės magistro (be tei-
sės bakalauro išsilavinimo) kvalifikacinį laipsnį. Pagal anksčiau galiojusį 1992 
m. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą531 toks išsilavinimas turėjo bū-
ti aukštasis teisinis universitetinis. Manome, kad tai buvo motyvuotas ir pa-
grįstas reikalavimas, kurio be argumentų buvo atsisakyta. Šiam reikalavimui 
pritarimą buvo išreiškęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, kuris 
1996 m. liepos 10 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įsta-
tymo 8 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“ nurodė: „Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas taip pat priėjo 
prie išvados, kad advokatais dirbantiems teisininkams būtinas plataus profilio 
teisinis pasirengimas, kurį gali užtikrinti tik aukštasis universitetinis teisinis 
išsilavinimas. Konstitucinis Teismas pripažįsta, kad apskritai tai gali būti 
traktuojama kaip padidinti išsilavinimo cenzo reikalavimai šios profesijos tei-
sininkams. Tačiau nustatant tokius reikalavimus siekiama užtikrinti labiau 
kvalifikuotos teisinės pagalbos teikimą gyventojams, t. y. sustiprinti žmogaus 
teisių bei laisvių apsaugos ir gynimo garantijas.“ 

Nuo advokato turimų žinių priklauso ne tik konkrečios bylos sėkmė, bet 
ir tinkamas civilinio proceso uždavinių įgyvendinimas. Pagal Vokietijos 
BRAO (Federalinis advokatūros kodeksas) 4§ asmenims, norintiems tapti 
advokatu, taikomi tie patys reikalavimai kaip asmenims, pretenduojantiems 
tapti teisėjais. Pagal Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint 
užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo532 
4.3. punktą asmuo, siekiantis teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo, 
norėdamas užsiimti advokato veikla, privalo pateikti ir teisės magistro diplo-
mą arba įgytą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį 
universitetinį išsilavinimą) įrodantį diplomą. Minėtas aprašas priimtas įgy-
vendinant 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos di-

                                                 
530 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-

649. 
531 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 30-911 (Neteko ga-

lios Lietuvos Respublikos 1998 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. VIII-811 (nuo 1998 m. spa-
lio 1 d.). Valstybės žinios. 1998, Nr. 64-1840). 

532 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-04-12 įsakymas Nr. 1R-111  „Dėl Teisi-
ninko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lie-
tuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2005, Nr. 48-1601. 
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rektyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 
255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Ta-
rybos direktyva 2006/100/EB (OL 2006 L 363, p. 141). 

Išsilavinimo svarbą teisininko profesijai Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas pabrėžė ir viename iš 2008 m. nutarimų, nurodydamas, kad tei-
sininko profesija neatsiejama nuo aukštojo teisinio išsilavinimo: aukštasis tei-
sinis išsilavinimas yra profesionalios ir efektyvios teisinės praktikos (ir priva-
čios, ir tokios, kai dirbama viešosios valdžios institucijose) conditio sine qua 
non. Teisininko profesija – neatskiriama teisinės sistemos dalis. Demokrati-
nėje teisinėje valstybėje šiai profesijai keliami dideli reikalavimai, nes užtikrin-
ti tokias fundamentalias teisines vertybes kaip teisės viešpatavimas, teisingu-
mas, asmens teisės ir laisvės, teisinis saugumas ir teisinis tikrumas, teisė į tei-
singą teismą, teisinė pagalba ir kt. įmanoma tik tokioje teisinėje sistemoje, ku-
rioje teisininkai turi būtiną profesinę kompetenciją; tik būtiną profesinę 
kompetenciją turintiems teisininkams gali būti patikėtos atitinkamos funkci-
jos užtikrinant, kad būtų teisinėmis priemonėmis saugomos ir ginamos as-
mens teisės ir laisvės, taip pat funkcijos sprendžiant bylas (teisinius ginčus) 
teismuose. Tai ypač pasakytina apie tokias pareigas viešosios valdžios institu-
cijose, kai vykdyti tam tikras su viešosios valdžios (visų pirma valstybės val-
džios) įgyvendinimu susijusias funkcijas, kaip antai teisingumo vykdymo 
funkciją, yra patikima profesionaliems teisininkams, taip pat apie tokias vals-
tybės kontroliuojamas profesijas (t. y. tokias profesijas, kuriomis besiverčian-
tys asmenys vykdo viešąjį interesą užtikrinančias funkcijas), kuriomis verstis 
patikima tik teisininko kvalifikaciją – taigi ir teisininko išsilavinimą – turin-
tiems asmenims. Tinkamai parengtų, aukštos profesinės kvalifikacijos teisi-
ninkų, inter alia, teisėjų, profesinė veikla lemia visuomenės pasitikėjimą vals-
tybe ir jos teisine sistema533. 

                                                 
533 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1568 „Dėl Kvalifikacinių aukš-
tojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti 
teisėjo pareigas, patvirtinimo“ patvirtintų Kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo rei-
kalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, atitikties 
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51 straipsnio 1 daliai (2002 m. sausio 24 d., 2004 m. 
gegužės 18 d., 2006 m. birželio 1 d. redakcijos), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pa-
keitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio 1 daliai“.. Valstybės ži-
nios. 2008, Nr. 23-852. 
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Advokatas kaip žmogus gali laikytis bet kurio etinio mokymo, bet kokių 
etinių pažiūrų, bet jam kaip korporacijos nariui galima tik viena profesinių 
vertybių sistema, tik vieni profesinės veiklos standartai534. Todėl advokatų 
profesinę veiklą reguliuoja ne tik specialus įstatymas, bet ir korporatyvinės 
normos: 2005 m. balandžio 8 d. visuotiniame advokatų susirinkime patvir-
tintas Advokatų profesinės etikos kodeksas, 1999 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 
288 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintas Lietuvos advoka-
tūros statutas. Profesinės veiklos standartai – advokato etikos principai yra ne 
deklaratyvios, o kiekvienam advokatui jo profesinėje veikloje privalomos 
normos, už kurių pažeidimą ar nesilaikymą gali būti taikoma drausminė atsa-
komybė (LR advokatūros įstatymo 52 straipsnio 1 dalis), pagal LR advokatū-
ros įstatymo 53 straipsnį Advokatų garbės teismui skiriant tokias drausmines 
nuobaudas kaip pastabą, papeikimą, viešai paskelbiamą papeikimą, pripažinti 
negaliojančiu Lietuvos advokatūros sprendimą pripažinti asmenį advokatu. 
Advokatų garbės teismo praktika rodo, kad būtent dėl Advokatų profesinės 
etikos kodekso reikalavimų nesilaikymo padaroma daugiausia advokatų pro-
fesinės veiklos pažeidimų. Pagal Advokatų profesinės etikos kodekso 1.2. 
punktą advokato profesinė veikla reikalauja laikytis teisinių ir moralinių įpa-
reigojimų: klientui, teismams ir kitoms institucijoms, kur jam tenka ginti 
kliento interesus ar jiems atstovauti ir veikti jo vardu, advokato profesijai, vi-
suomenei. Advokato paskirtis – teisėtais būdais ir priemonėmis ginti savo 
kliento teises bei teisėtus interesus ir siekti, kad būtų įvykdytas teisingumas. 
Advokato profesija yra viena iš profesijų rūšių, kurios atstovams yra taikomi 
didesni, reiklesni elgesio standartai. Advokato ar advokato padėjėjo veiklai 
taikomi ne vien tik žmogiški elgesio standartai, bet ir specialūs reikalavimai, 
nustatyti tiek advokatūros veiklą reguliuojančiuose įstatymuose, tiek ir profe-
sinės etikos taisyklėse. Profesinės etikos taisyklėse nustatyti reikalavimai ad-
vokato elgesiui yra objektyviai būtini: tik nepriekaištingo profesinio elgesio 
žmogui gali būti patikėta dalyvauti teisingumo įgyvendinimo procese535. Ad-
vokatas ir advokato padėjėjas, būdami teisinės sistemos dalis, savo veikloje ne 
tik turi laikytis įstatymo, bet ir patys ginti įstatymo dvasią, teisingumo ir teisė-
tumo idealus. Įstatymo reikalavimų nepaisymas diskredituoja advokato profe-
siją ir žemina jos prestižą. Advokatas ar advokato padėjėjas, pažeidęs impera-

                                                 
534 Баршевский М. Адвокатская этика. Москва: Федоров, 1999, c. 20. 
535 Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio mėn. 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-

640/2008. 
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tyviuosius įstatymo reikalavimus, negali teisintis nei įstatymo ar profesinės 
etikos taisyklių nežinojimu, nei nepakankamu įstatymo detalumu. Įstatymo ir 
profesinės etikos taisyklių nuostatas advokatas ar advokato padėjėjas privalo 
žinoti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 
kolegijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. Lietuvos advo-
katų taryba, byla Nr. 3K-3-584/1999, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. 
vasario mėn. 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-80/2009). Tokį advoka-
to vaidmenį pabrėžia ir Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodek-
sas, priimtas 1988 m. spalio 28 d., jis nustato bendras tarptautinės praktikos 
taisykles, taikomas visiems Europos Sąjungos advokatams, neatsižvelgiant į 
tai, kuriai advokatūrai ar teisininkų draugijai jie priklauso.  

Advokatas savo profesinėje veikloje turi išsaugoti profesinės veiklos lais-
vę ir nepriklausomumą. Civiliniame procese advokatas veikia ieškovo, atsako-
vo ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų pavedimu. Vykdydamas savo pareigas 
advokatas privalo elgtis laisvai, savo nuožiūra (pasirinkti įrodinėjimo būdus ir 
priemones), veikti be jokių tiesioginių ar netiesioginių varžymų, procesinių 
teisių ribojimų. Pagal Advokatų profesinės etikos kodekso 4.1. punktą atlik-
damas profesines pareigas, advokatas turi būti visiškai nepriklausomas nuo 
bet kokios įtakos, ypač tos, kuri gali kilti dėl asmeninių interesų ar išorinio 
poveikio. Advokatų profesinės veiklos laisvė ir nepriklausomumas yra užtik-
rinami ir nustatant advokatams tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, pagal LR 
advokatūros įstatymo 43 straipsnio 1 dalį advokatas negali dalyvauti operaty-
vinėje veikloje, dirbti ar eiti kitas mokamas pareigas, išskyrus darbą Lietuvos 
advokatūroje ir mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą. Tik „advokato oru-
mas, sąžiningumas, padorumas, korektiškumas, garbingumas ir kitos dorovi-
nės savybės padeda užtikrinti jo profesinės veiklos laisvę ir nepriklausomu-
mą“536. Be nepriklausomumo garantijų, Advokatų etikos kodekse įtvirtinta ir 
nemažai advokato pareigų teikiant teisinius patarimus klientui. Advokatas, 
įsitikinęs, kad kliento reikalavimai arba atsikirtimai aiškiai nepagrįsti (nėra 
teisinės pozicijos), gali jam patarti nesiimti procesinių veiksmų, taip pat ma-
nydamas, kad kliento reikalavimai yra susiję su teisine rizika, privalo jį įspėti 
apie ją ir galimus tokių konsultacijų įgyvendinimo padarinius. Abejodamas 
ieškinio arba atsikirtimo pagrįstumu, advokatas gali priimti tokį pavedimą, 
bet privalo klientui išaiškinti, kad jo reikalavimai gali būti nepatenkinti (Ad-

                                                 
536 Dziegoraitis, A. Dar kartą apie teisinę kultūrą ir advokato etiką. Lietuvos advokatūra. 2001, 
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vokatų etikos kodekso 6.3, 6.4. punktai). Advokatas gali siekti, kad teismas 
priimtų kuo palankesnį sprendimą tik teisėtomis priemonėmis ir būdais, ta-
čiau negali garantuoti klientui palankios bylos baigties. Kiekvienas advokatas 
savo profesinėje veikloje pirmiausia turėtų vadovautis tokiais savo profesinės 
veiklos principais, kurie neleistų jam susitapatinti su klientu. Be visų jau mi-
nėtų advokato profesinės veiklos principų, kiekvienoje situacijoje advokatas 
turėtų elgtis taip, kad nesusilpnintų visuomenės pasitikėjimo, nepažemintų 
advokato vardo, nes „rūpindamiesi savo profesijos gerbimu, advokatai gina vi-
sos valstybės teisinės sistemos interesus“537. Net ir tais atvejais, kai advokato 
elgesys profesinėje veikloje nereglamentuojamas įstatymų, Lietuvos advokatū-
ros statuto arba etikos kodekso, jis privalo laikytis advokatų praktikoje susi-
formavusių tradicijų, kurių turinys atitinka bendrus etikos ir dorovės princi-
pus. 

Bet kokių teisių įgyvendinimas nėra ir negali būti absoliutus. Advokatas, 
naudodamasis jam įstatymo suteiktomis teisėmis, privalo vadovautis ir tokių 
teisių apribojimais, kurie visų pirma siejami su advokatų tarpusavio santy-
kiais. Dėl bendrų savo profesijos vertybių ir interesų advokatai klientų labui 
turi puoselėti tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, elgtis sąžiningai, 
draugiškai, taktiškai ir mandagiai. Pagal Advokatų profesinės etikos kodeksą 
yra ribojama advokato teisė atstovauti klientui byloje prieš kitą advokatą. Pri-
imdamas tokį kliento pavedimą (sudarydamas sutartį dėl teisinės pagalbos) 
advokatas privalo informuoti apie tai Advokatų tarybą, savo kolegą (advokatą 
prieš kurį ruošiasi atstovauti) ir pasiūlyti jam, jei tai nekenkia kliento intere-
sams, ginčą išspręsti taikos sutartimi. Advokatas neturi teisės pradėti jokių 
procesinių veiksmų prieš savo kolegas, nepranešęs Lietuvos advokatų tarybai, 
ir kol jų tarpusavio ginčo nebandė spręsti tarpininkaudamos advokatūros sa-
vivaldos institucijos. Veiklos apribojimai taikomi ir pokalbiams su priešinga 
šalimi, kurie galimi tik dalyvaujant tos šalies advokatui, o jei šalis neatstovau-
jama advokato, apskritai nerekomenduojami. Civiliniame procese įtvirtinta 
tiek teismo, tiek šalių (įskaitant ir jų atstovus – advokatus) pareiga bendra-
darbiauti. Kaip šio principo išraišką reikėtų vertinti ir Advokatų etikos ko-
dekso nuostatą, įtvirtinančią advokato pareigą informuoti savo kolegą ir su-
derinti abiem priimtiną bylos nagrinėjimo datą ir laiką, kai advokatas negali 
atvykti į teismo posėdį arba ketina prašyti teismą pakeisti ar nustatyti kitą tei-
smo posėdžio laiką. Tik teisiniu požiūriu kvalifikuotas šalies atstovas – advo-
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katas – gali tinkamai pasinaudoti jam įstatymo suteiktomis teisėmis, įgyven-
dinti civilinio proceso principus ir tikslus ir tikėtis, kad byla bus tinkamai iš-
nagrinėta. 

Kiekvienas advokatas privalo sąžiningai ir dorai atlikti savo profesines 
pareigas, laikytis Advokatų profesinės etikos kodekso reikalavimų, duotos 
priesaikos. Kiekvieno advokato pareiga yra teisėtais būdais atstovauti klien-
tams, taikyti tik teisėtas priemones bei būdus savo klientų interesams ginti, 
apdrausti įstatymo nustatyta tvarka savo civilinę atsakomybę, asmeniniu elge-
siu nežeminti savo profesijos bei advokato vardo. Be šių pareigų, advokatas 
taip pat privalo nežeminti žmogaus, valstybės institucijų bei jų pareigūnų gar-
bės ir orumo, dėvėti mantiją teismo posėdžiuose, laiku pranešti institucijoms, 
kuriose jis vykdo priimtą kliento pavedimą, apie negalėjimą nustatytu laiku 
atvykti, laiku pranešti institucijoms, kuriose advokatas vykdė pavedimą, apie 
tai, kad advokato pavedimo vykdymas yra teisėtai nutrauktas. Kita, ne mažiau 
svarbi, yra advokato pareiga atsisakyti pavedimo, kai byla sudėtinga ir advoka-
tas suvokia, kad tinkamai atlikti pavedimo nesugebės. Atsisakyti priimti tokį 
pavedimą advokatas privalo taip, kad klientui pakaktų laiko susirasti kitą at-
stovą. Advokatui draudžiama priimti pavedimus, kuriuos vykdydamas jis at-
stovautų bylose prieš savo artimuosius giminaičius, bylose, kuriose jis yra da-
lyvavęs kvotėju, tardytoju, prokuroru ir kt.  

Atskiro aptarimo reikalaujantis principas – konfidencialumo principas. 
Advokatas privalo saugoti profesinės veiklos metu jam patikėtas žinias. Ad-
vokato profesinės paslapties koncepciją nagrinėjo ir Europos Bendrijos Tei-
singumo Teismas (byloje 155/79 AM&S Europe prieš Komisiją), kurioje tei-
smas apibrėžė advokato pareigos saugoti profesinę paslaptį EB teisėje apimtį 
ir padarė išvadą, kad yra garantuojamas advokato ir kliento susirašinėjimo 
slaptumas, jei susirašinėjama kliento teisių gynimo tikslais ir su nepriklauso-
mu advokatu, t. y. su tokiu, kuris su klientu nėra susijęs tarnybiniais santy-
kiais538. Konfidencialumo (profesinės paslapties) principas labai svarbus ad-
vokato veikloje, nes tik abipusis kliento ir advokato pasitikėjimas vienas kitu 
gali garantuoti tinkamą žmogaus teisių gynybą bei teisingumo įgyvendinimą. 
Šio principo pažeidimas labiausiai diskredituoja advokato vardą visuomenėje. 
Žmogus, kreipdamasis dėl teisinės pagalbos suteikimo, turi būti garantuotas, 
kad jo pateiktos žinios nebus paviešintos ne tik priešingai šaliai konkrečioje 
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byloje, bet ir jos bus laikomos paslaptyje tai bylai pasibaigus. Konfidencialu-
mo įsipareigojimas apima ir draudimą perduoti turimą informaciją kitam tos 
pačios advokatų kontoros advokatui539. Tokį slaptumą advokatas privalo už-
tikrinti ne tik pats, bet ir garantuoti, kad šios paslapties neatskleis ir jo konto-
ros darbuotojai, turintys galimybę gauti tokio pobūdžio informaciją. Konfi-
dencialumo principas yra ginamas ir suteikiant advokatui imunitetą – advo-
katas negali būti liudytoju ar teikti paaiškinimų dėl aplinkybių, kurias sužino-
jo atlikdamas savo profesines pareigas. Šiam principui įgyvendinti yra suteik-
tos ir kitos advokato veiklos garantijos: niekas negali areštuoti, konfiskuoti ar 
tikrinti dokumentų, korespondencijos ar kitokių duomenų laikmenų, kurias 
advokatas yra gavęs atlikdamas profesines pareigas ar kuriose yra jo profesinės 
veiklos duomenų, išskyrus atvejus, kai advokatas yra įtariamas ar kaltinamas 
padaręs nusikalstamą veiką. Šis leidimas taikomas tik su pareikštais įtarimais 
ar kaltinimais susijusiems dokumentams (LR advokatūros įstatymo 46 
straipsnis). 

Be visų jau nurodytų pareigų, tiesiogiai susijusių su dalyvavimu civili-
niame procese, advokatas privalo ir nuolat kelti savo kvalifikaciją. Pagal Lie-
tuvos advokatų tarybos 2006-01-19 sprendimą „Dėl kvalifikacijos tobulini-
mo“ visi advokatai ir advokato padėjėjai privalo nuolat tobulinti profesinę 
kvalifikaciją sprendime nurodytais būdais per tam tikrą laiką surinkdami ati-
tinkamą balų skaičių. Nuo šios pareigos yra atleisti asmenys, dirbantys peda-
goginį teisės pakraipos darbą, advokatai, esantys Lietuvos advokatūros savi-
valdos institucijų nariai, įeinantys į Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 
komitetus ir darbo grupes, taip pat dalyvaujantys organizuojant Lietuvos ad-
vokatūros renginius; advokatai ir advokatų padėjėjai, dirbantys kitų instituci-
jų sudarytose teisės aktų projektų darbo grupėse. Tokie reikalavimai dėl kvali-
fikacijos kėlimo yra pagrįsti, nes tik iš teisiniu požiūriu kvalifikuoto atstovo 
galima reikalauti tinkamo pareigų vykdymo. 

Už netinkamą pareigų vykdymą, visuomenės pasitikėjimą silpninančius 
ir advokato vardą žeminančius poelgius advokatas gali būti traukiamas 
drausminėn, civilinėn ir baudžiamojon atsakomybėn. Pagrindai advokato 
drausmės bylai iškelti yra nustatyti LR advokatūros įstatyme. Advokatui 
drausmės byla gali būti iškelta už Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatū-
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ros statuto ir Advokatų profesinės etikos kodekso reikalavimų bei profesinės 
veiklos pažeidimus.  

Teisė verstis advokato praktika suteikiama asmenims, kurie, be kitų įsta-
tymo keliamų reikalavimų, yra ir apdraudę savo civilinę atsakomybę. Advoka-
to profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra advo-
kato civilinė atsakomybė už advokato, advokato padėjėjų ir kitų advokato ar 
advokatų profesinės bendrijos darbuotojų neteisėtais veiksmais vykdant ad-
vokato veiklą padarytą žalą. Advokato atsakomybė yra deliktinė, todėl, spren-
džiant žalos atlyginimo klausimą, reikėtų vadovautis CK XXII skyriaus 3 
skirsniu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kole-
gija 1999 m. rugsėjo 27 d. nutartyje, priimtoje L.K. v. Vilniaus miesto 12-ojo 
notarų biuro notarė D. J. (bylos Nr.3K–3–398/99 m., kategorija 7) yra kons-
tatavusi, kad tam tikrų profesijų (notarų, gydytojų, advokatų ir pan.) veiklos 
specifika lemia jų civilinės atsakomybės ypatumus. Iš profesinės veiklos kilu-
sios civilinės atsakomybės atvejais turi būti įvertinta tai, kad profesine veikla 
užsiimančiam asmeniui nustatyti griežtesni rūpestingumo ir atidumo reikala-
vimai negu paprastai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 
3K-7-645/2002; 2006 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-
3-373/2006). Viena iš nurodytųjų – advokato profesija, jo darbas yra veikla, su-
sijusi su rizika padaryti žalą klientui. Dėl advokatų veiklos reikšmingumo ir 
ypatingumo advokatams taikomi griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo 
reikalavimai, nors pagal LR CK 6.263 straipsnio 1 dalį ir kiekvienas asmuo turi 
pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) 
nepadarytų kitam asmeniui žalos. Dėl šių profesinės veiklos ypatybių advokatai 
privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę. 

Už pačius sunkiausius profesinės veiklos pažeidimus advokatai gali būti 
traukiami ir baudžiamojon atsakomybėn. Baudžiamojon atsakomybėn advo-
katai traukiami bendrais pagrindais. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui nuteis-
tas advokatas išbraukiamas iš praktikuojančių advokatų sąrašų. Jei asmuo bus 
nuteistas už sunkų nusikaltimą, jis nebeturės galimybės net ir ateityje, išnykus 
teistumui, užsiimti advokato praktika, nes LR advokatūros įstatymo nustaty-
ta tvarka (8 straipsnis) nelaikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją. Jei 
toks asmuo bus nuteistas už nesunkų tyčinį ar neatsargų nusikaltimą, išnykus 
teistumui jis galėtų pretenduoti, įvykdęs ir kitus reikalavimus, būti įrašytas į 
advokatų sąrašus. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog 
„konstatavimas, kad advokato ar advokato padėjėjo veiksmuose nėra nusikal-
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timo sudėties, todėl baudžiamosios teisės prasme jo veiksmai yra nepriekaiš-
tingi, automatiškai dar nereiškia, kad nebuvo pažeisti ir profesinės etikos rei-
kalavimai. Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 19, 20, 40 ir 43 
straipsnius pagrindas taikyti drausmines sankcijas (taip pat ir pačias griežčiau-
sias – išbraukimą iš advokatų ar advokatų padėjėjų sąrašo) advokatui ar advo-
kato padėjėjui yra ne tik įstatymų, bet ir profesinės etikos taisyklių pažeidi-
mas.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 
3K-3-584/1999 m., A.M. v. Lietuvos advokatų taryba.) 

Advokato veiklos civiliniame procese ypatumai. Atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę, tarybinės teisės recepcija buvo neišvengiama, tačiau politinės, 
kintančios ekonominės, ūkinės, socialinės priežastys lėmė ir būtinumą kuo 
skubiau pakeisti 1964 m. CPK nauju. Toks tikslas negalėjo būti pasiektas 
greitai, daugelyje valstybių tokie teisės aktų projektai kuriami net keletą de-
šimtmečių. 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis LR CPK540, kuris iš esmės 
reformavo atstovavimo institutą civiliniame procese. Svarbiausia naujove lai-
kytina tai, kad buvo susiaurintas sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais teisme 
pagal pavedimą, atsirado naujas proceso dalyvis – kuratorius, pakito atstova-
vimo juridiniams asmenims nuostatos, taikomi nauji procesinių dokumentų 
įteikimo atstovams ir advokatams būdai, išlaidos advokato ir advokato padė-
jėjo pagalbai apmokėti priskirtos prie bylinėjimosi išlaidų, kasacinio skundo 
surašymo teisė su nedidelėmis išimtimis atiteko tik advokatui ir pan.  

2001 m. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas541 (toliau – 
CK) bei 2003 m. įsigaliojęs CPK įtvirtino daugeliui Vakarų Europos valsty-
bių žinomą542 būtinojo advokato dalyvavimo civiliniame procese institutą 
(Lenkijoje vadinamo „pszymus adwokacki“, Vokietijoje – „Anwaltsprozeß“, 
„Anwaltzwang“). Su būtinojo advokato dalyvavimo civiliniame procese insti-
tutu tiek Lenkijos, tiek Vokietijos, tiek Austrijos civilinio proceso teisės dokt-
rinoje tiesiogiai siejama Lietuvos civilinio proceso teisės doktrinoje iki šiol 
nevartota postulacinio veiksnumo sąvoka (lenk. – zdolność postulacyjna, vok. 
– Postulationsfähigkeit, austr. – Verhandlungsfähigkeit). Šiuolaikinio civilinio 
proceso teisės doktrinoje postulaciniu veiksnumu yra laikoma reali šalies ga-
limybė asmeniškai, savarankiškai civiliniame procese atlikti atitinkamus civi-
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linius procesinius veiksmus, nesinaudojant atstovo pagalba. Nurodoma, kad 
postulacinis veiksnumas tiesiogiai siejamas su civiliniu procesiniu veiksnumu, 
nes tik civilinį procesinį veiksnumą turintis asmuo gali turėti postulacinį 
veiksnumą543. Proceso šalis, neturinti postulacinio veiksnumo, yra priversta 
naudotis atstovavimo instituto teikiamomis galimybėmis. Lietuvos CPK nėra 
procesinių normų, kurios tiesiogiai įtvirtintų postulacinį veiksnumą, todėl 
laikoma, kad postulacinio veiksnumo sąvoka yra grynai mokslinė kategorija, 
padedanti nustatyti ir paaiškinti, kodėl teisnus ir visiškai veiksnus asmuo dėl 
faktinių arba teisinių aplinkybių atsiradimo ne visada gali savarankiškai veikti 
civiliniame procese.  

Lenkijos, Vokietijos ir Austrijos civilinio proceso teisės doktrinoje pa-
žymima, jog tam, kad atstovo veiksmai atstovaujamojo vardu sukeltų pasek-
mes, iš jo yra reikalaujama turėti ne tik civilinį procesinį, bet ir postulacinį 
veiksnumą.544 Atstovo postulacinis veiksnumas suprantamas kaip gebėjimas 
asmeniškai atlikti procesinius veiksmus procesinės šalies vardu. Sutartinio at-
stovavimo atveju iš atstovo yra reikalaujama ne tik faktinio galėjimo atlikti 
atitinkamus procesinius veiksmus šalies vardu, bet ir atitinkamos teisinės kva-
lifikacijos turėjimo. Tik turėdamas atitinkamą kvalifikaciją, atstovas gali veik-
ti civiliniame procese. Pagal Vokietijos ZPO, BRAO545 galima skirti ir specia-
lųjį postulacinį veiksnumą – advokato teisę veikti Vokietijos Federaliniame 
Aukščiausiajame Teisme. Pagal BRAO § 171 Vokietijos Federaliniame Aukš-
čiausiajame Teisme gali veikti tik į specialųjį sąrašą įtrauktas advokatas, ku-
riam yra draudžiama veikti kituose teismuose (Verbot der Simultanzulas-
sung). Tokia įstatymo norma (BRAO §171) Vokietijos Federalinio Aukščiau-
siojo Teismo buvo pripažinta atitinkanti Vokietijos Konstitucijos (Grundge-
setz) nuostatas546. Įtvirtinto ribojimo paskirtis paaiškinama tuo, kad revizijoje 
veikiančių advokatų veiklos užduotys reikšmingai skiriasi nuo tų, kurias jie at-
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lieka žemesnėse instancijose. Pagrindinis revizijoje veikiančio advokato tikslas 
– surasti ir nurodyti teisės klaidas, pasitaikiusius trūkumus, taip pat teisiškai 
argumentuotai pagrįsti, jog tokių klaidų, kurias nurodo priešinga šalis kaip 
revizijos pagrindą, nėra. Pažymima, jog šie specialieji advokatui keliami tikslai 
lengviau pasiekiami tais atvejais, kai advokatas į ginčo nagrinėjimą įstoja nau-
jai, neatsižvelgiant į ankstesnę proceso eigą. Nemažai revizijų sėkmingai bai-
giasi tik todėl, kad advokatai, kuriems leidžiama veikti Vokietijos Federali-
niame Aukščiausiajame Teisme, nurodo tokius bylos aspektus, į kuriuos 
anksčiau buvo neatkreiptas dėmesys arba jie buvo nagrinėti nepakankamai547. 
Lietuvos įstatymų leidėjas kasacijos atveju taip pat yra įtvirtinęs privalomąjį ad-
vokato dalyvavimą byloje (išskyrus keletą išimčių), tačiau jokie papildomi reika-
lavimai byloje veikiantiems advokatams nėra keliami. 

Teismuose nagrinėjamų bylų skaičius nuolat auga (pavyzdžiui, 2008 m. 
Lietuvos teismuose gauta 185 878 ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų, 
nagrinėtinų civilinio proceso tvarka, išnagrinėta per tą patį laikotarpį – 
180 071. Baudžiamųjų bylų per tą patį laikotarpį išnagrinėta 15 383548, civili-
nės bylos yra vis sudėtingesnės ir įvairiapusiškesnės. Dalyvavimas nagrinėjant 
civilines bylas (civiliniame procese) yra specifinė veikla, reikalaujanti specialių 
šios srities žinių. Dalyvaujantys byloje asmenys paprastai specialių teisės žinių 
neturi, todėl jų pažeistų teisių ir interesų gynyba civiliniame procese būtų ne-
veiksminga be pasitelkto profesionalaus atstovo. Teisininkui profesionalui 
dalyvaujant civiliniame procese galima lengviau pasiekti jam keliamus tikslus, 
bylą išnagrinėti per įmanomai trumpiausią laiką ir priimti byloje teisėtą ir pa-
grįstą sprendimą. „Tik teisiniu požiūriu kvalifikuotas šalies atstovas gali tin-
kamai įgyvendinti šalies pareigą rūpintis proceso skatinimu, laiku, atsižvelg-
damas į procesinę situaciją, pateikti įrodymus ir reikalavimus byloje, taikyti 
paprastesnius procesinių dokumentų įteikimo būdus ir pan. Pagaliau teisiniu 
požiūriu išprususiems atstovams yra paprasčiau įvertinti bylos situaciją ir susi-
tarti dėl taikos sutarties sudarymo, visas ambicijas paliekant nuošalyje.“549 

Ypatingas įstatymo leidėjo požiūris į advokatus išreikštas ir galiojančia-
me LR CPK, kuris su tam tikromis išimtimis atstovais teisme leidžia būti tik 
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advokatams ir advokato padėjėjams. „Tik advokatai, laikydami specialų kvali-
fikacinį egzaminą, valstybei yra įrodę savo profesinės kvalifikacijos vykdyti 
įstatyme nurodytas funkcijas pakankamumą, tik advokatai privalo drausti sa-
vo civilinę atsakomybę, tik jiems yra taikoma atitinkama drausminė atsako-
mybė.“550 Išskirtinę padėtį teisminiuose procesuose yra įtvirtinusi ir kitų šalių 
advokatūra, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Norvegijoje, Vokietijoje advokatai turi 
išimtinę teisę teikti teisinę pagalbą. Vokietijoje advokatas yra laikomas nepri-
klausomas savo kliento patarėjas ir atstovas visais teisės klausimais551. Priva-
lomas advokato dalyvavimas yra siejamas su viešojo intereso gynimu552. Tik 
atitinkama tvarka pripažinti advokatais asmenys gali atstovauti teismuose, o 
Žemių teismuose (Landgerichten) advokato atstovavimas yra privalomas 
(ZPO § 78)553. Advokatas turi turėti teisę veikti atitinkamame teisme.  

Kai kurių kategorijų bylose Lietuvoje advokatas taip pat privalo dalyvau-
ti: bylose dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo (LR CK 2.115 
straipsnio 3 dalis) ir dėl juridinio asmens veiklos tyrimo (LR CK 2.126 
straipsnio 3 dalis), pagal LR CPK 347 str. 3 dalį kasacinį skundą surašo advo-
katas. Nors pagal LR CPK 55 straipsnio 2 dalį ir 56 straipsnio 1 dalies 2 
punktą advokatų padėjėjams, turintiems jų praktikai vadovaujančio advokato 
rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje, jokių apribojimų atstovauti ci-
viliniame procese ir nenustatyta, tokios nuostatos aiškintinos kartu su LR ad-
vokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalies nuostata bei LR CPK 60 straipsnio 
4 punktu. Advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos tei-
smuose ir ne anksčiau kaip po vienų metų nuo advokato padėjėjo praktikos 
pradžios. Taigi advokato padėjėjas visus procesinius veiksmus atstovaujamojo 
vardu ir pavedimu gali atlikti tik pirmosios instancijos teismuose. Tokiais 
procesiniais veiksmais nepripažintini atskirojo ar apeliacinio skundo surašy-
mas ir pateikimas. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad atskirojo 
skundo pasirašymas ir pateikimas apeliacinės instancijos teismui laikytinas ša-
lies atstovavimu apeliacinės instancijos teisme, apeliacinio proceso sudedamąja 
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dalimi, o kai šiuos veiksmus atlieka asmens atstovas pagal pavedimą (atstovavi-
mo sutartį), atsiranda sutartinio atstovavimo apeliacinės instancijos teisme tei-
siniai santykiai, kurie šiuo atveju minėtų aplinkybių pagrindu (aut. pastaba: pa-
gal pavedimą veikiant advokato padėjėjui) yra negalimi554. 

Teisės į tinkamą teismo procesą principas reikalauja, jog valstybė, garan-
tuodama teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, kartu užtikrintų, kad tei-
smo procesas vyktų sąžiningai, operatyviai, kvalifikuotai, kad būtų gerbiamos 
šalių teisės, o bylą nagrinėtų nešališkas ir neutralus teisėjas555. Dažniausiai civi-
linėse bylose šalis atstovauja ir jų pažeistoms teisėms bei interesus gina advo-
katai, kuriems tai yra profesinė veikla. „Atstovavimo instituto paskirtis civili-
niame procese iš esmės yra dvejopa – viena vertus, atstovas užtikrina tinkamą 
teisinę pagalbą ir kartu tinkamą proceso vedimą (procesinis atstovavimo as-
pektas), kita vertus, atstovas pakeičia procese atstovaujamąjį (materialinis at-
stovavimo aspektas).“556 Pagal šiuos kriterijus skiriamas ir vidinis (siejantis at-
stovaujamąjį ir atstovą) bei išorinis (sieja atstovą ir teismą, kitus byloje daly-
vaujančius asmenis, atstovui įgyvendinant vidinio atstovavimo santykio metu 
įgytus įgaliojimus) atstovavimo teisinis santykis. Kadangi advokatas civili-
niame procese veikia kaip profesionalas, užtikrina tinkamą teisinę pagalbą bei 
tinkamą proceso vedimą, jo vieta civiliniame procese ypatinga, veikdamas ja-
me jis turi laikytis ne tik civilinio proceso normų, bet ir normų, reguliuojan-
čių jo profesinę veiklą ir tam tikrų profesinės etikos taisyklių. Profesinės ad-
vokato veiklos esmė yra ne tik tai, ką reikia daryti, bet ir tai, ką galima daryti.  

Atstovavimo reikalingumas susijęs su viešuoju interesu, kurio ištakos ci-
viliniame procese glūdi reikalavime užtikrinti faktinį šalių lygiateisiškumą tei-
sminio nagrinėjimo metu. Dėl profesionalių atstovo paslaugų, šaliai atsiranda 
galimybė išvengti tų pasekmių, kurias sukeltų jos teisinių žinių trūkumas. Ad-
vokatai, teikdami teisines paslaugas, ne tik padeda asmenims įgyvendinti jų 
teises teismo ir priešingos šalies akivaizdoje, bet ir, įgyvendinant kooperacijos 
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principą, padeda teismui išvengti galimų klaidų vykdant teisingumą civilinėse 
bylose557.  

Pripažįstama, kad tas kuris veikia per atstovą, veikia pats (qui facit per 
alium facit per se). Atstovas procese paprastai pakeičia atstovaujamąjį. Advo-
katas, veikdamas civiliniame procese kaip savo kliento nepriklausomas atsto-
vas, turi tas pačias teises kaip ir jo atstovaujamas asmuo, tik nuo jo profesiona-
lumo ir sugebėjimo veiksmingai pasinaudoti šiomis teisėmis priklauso proce-
so sėkmė. Netinkamas jam suteiktų teisių panaudojimas gali sukelti neigiamų 
pasekmių, pavyzdžiui, neigiamo sprendimo priėmimas, sprendimas už akių, 
atsisakymas priimti ne laiku pateiktus įrodymus ir pan.  Procesinis atstovavi-
mas – tai priemonė, praplečianti teisės subjektų galimybes, užtikrinanti jų tei-
sių ir pareigų gyvybingumą ir realumą. Nuo atstovo turimų teisinių žinių, tei-
sinės jo kvalifikacijos priklauso ne tik proceso sėkmė, bet ir galimybė tinkamai 
įgyvendinti civiliniam procesui keliamus tikslus, iš jų ir koncentruotumo 
principą558. Vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greitesnis teisinės taikos 
tarp ginčo šalių atkūrimas. Proceso ekonomijai ir koncentracijai neabejotinai 
didelę įtaką daro proceso vedimas, pasitelkiant profesionalų atstovą. Procese 
veikiant advokatui yra didelė tikybė, kad visi bylai reikšmingi įrodymai bus 
surinkti ir pateikti teismui laiku, t. y. kartu su ieškiniu arba pasirengimo stadi-
jos metu. Tais atvejais, kai šalis atstovauja advokatai, neabejotinai pasparti-
namas procesas ir vykdant įstatyme nustatytą pareigą persiųsti su byla susijusį 
dokumentą tiesiogiai kitam advokatui (LR CPK 119 str.), visi su byla susiję 
procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui (LR CPK 118 str.). Tokiu atve-
ju atstovui tenka pareiga susitarti su atstovaujamuoju dėl informacijos teiki-
mo. Į teismo posėdį neatvykusiai šaliai, trečiajam asmeniui, kai jų atstovas ta-
me posėdyje dalyvavo, teismo nutarties, kuri gali būti skundžiama atskiruoju 
skundu, ar sprendimo nuorašo neturi būti       siunčiama (LR CPK 51 str. 2 d. 
ir 246 str. 5 d.), apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešama tik atstovui (LR 
CPK 116 str. 1 d., 118 str. 1 d., 246 str. 1, 2 d.). Advokatui taip pat tenka pa-
reiga išaiškinti atstovaujamajam jo procesines teises ir pareigas (pagal LR 
CPK 158 str. 3 dalį posėdžio pirmininkas neaiškina šaliai jos teisių ir pareigų, 
jei ji tinkamai atstovaujama). Tais atvejais, kai šalys yra atstovaujamos advoka-
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tų, preziumuojama, kad šalis savo argumentus ir teisinę poziciją sugeba išdėstyti 
raštu, todėl bylos nagrinėjimui rengiamasi raštu, t. y. šalims apsikeičiant paruo-
šiamaisiais procesiniais dokumentais (LR CPK 227 str.).  

Civilinis procesas vyksta rungimosi forma, kiekvienai iš šalių įrodinėjant 
savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrįstumą. Pasitelkus atstovavimo institutą 
ne tik paspartinamas procesas (įgyvendinami koncentruotumo, ekonomiš-
kumo, proceso operatyvumo principai), bet ir realizuojami rungimosi bei dis-
pozityvumo principai.  

Rungimosi principas verčia šalį sparčiai naudotis turima procesine me-
džiaga reaguojant į kitos šalies kontrargumentus. Šalis turi ne tik išsakyti savo 
nuomonę, bet tai padaryti įtikinamu būdu. Bylos eigos vertinimas bei teisių 
gynimo metodų kaita nėra lengva net patyrusiam teisininkui, todėl atstova-
vimo reikšmė įgyvendinant rungimosi principą taip pat akivaizdi. Dispozity-
vumo principas teigia, kad šalys gali laisvai naudotis joms priklausančiomis 
procesinėmis teisėmis. Tam, kad galėtų laisvai naudotis savo teisėmis, šalis 
pirmiausia turi jas žinoti, mokėti pritaikyti konkrečioje civilinėje byloje, o tai 
dažnai asmenims gana sunki užduotis559. Nuo patyrusio atstovo pasirinktos 
gynybos taktikos priklausys įrodinėjimo priemonių panaudojimas, įrodinėji-
mo pareigos tinkamas įgyvendinimas, įrodymų ryšio su byla nustatymas ir 
pan. Būtent netinkamas šių pareigų ir procesinių teisių įgyvendinimas gali 
lemti atsisakymą priimti byloje dalyvaujančio asmens nustatyta tvarka pateik-
tą įrodymą (LR CPK 181 str.).  

Veikdamas kaip šalies atstovas, advokatas gali pasinaudoti ne tik civilinio 
proceso kodekso suteikiamomis teisėmis, bet ir teisėmis, numatytomis specia-
liame – LR advokatūros įstatyme. Pagal LR advokatūros įstatymo 44 straipsnį 
advokatas, teikdamas teisinę pagalbą, turi teisę iš visų juridinių ir fizinių as-
menų išreikalauti teisinei pagalbai teikti reikalingus dokumentus ar jų nuora-
šus, rinkti ir pateikti įrodymus naudodamasis įstatymo leidžiamomis priemo-
nėmis, susipažinti su teismų praktika. Advokatas, vykdydamas advokato veik-
lą, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmingoms teisi-
nėms paslaugoms teikti reikalingą valstybės ir savivaldybių institucijų turimą 
ar kontroliuojamą informaciją, dokumentus, jų nuorašus arba motyvuotą at-
sisakymą juos pateikti. Advokato kreipimesi turi būti pateikti duomenys, įro-
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dantys prašomų pateikti dokumentų ar jų nuorašų ryšį su teisinių paslaugų 
teikimu (Advokatūros įstatymo 44 str. 1 d.)560. Veiksmingai naudodamasis 
šiomis teisėmis, advokatas gali ne tik tinkamai atstovauti savo klientui, bet ir 
veikti už tinkamą bylos išnagrinėjimą. Tačiau būtina pažymėti, kad advokato 
teisės civiliniame procese nėra beribės, jį varžo kliento suteiktos įgaliojimų ri-
bos.  

Galiojančiame LR CPK įtvirtinti platesni advokato veiklos mastai, pro-
cesas daug kur formalizuojamas, daugelio veiksmų atlikimas siejamas su 
konkrečiais įstatymo nustatytais terminais, privalomumu pateikti teismui įro-
dymus iki tam tikro termino, aiškiai formuluoti ieškinio reikalavimus, atsikir-
timus tiek į reikalavimus, tiek į priešingos šalies atsikirtimus.  

Veikdamas civiliniame procese kaip savo kliento atstovas, advokatas yra 
varžomas tam tikrų pareigų, numatytų tiek pačiame civilinio proceso įstaty-
me, tiek jo profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Pagal LR CPK 8 
straipsnį teismas, nustatyta tvarka bendradarbiaudamas su dalyvaujančiais by-
loje asmenimis, imasi priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta. Tam, 
kad byla būtų tinkamai išnagrinėta, turi būti tinkamai vykdomos ir advokatų 
pareigos. Nuo šių pareigų vykdymo priklauso ir proceso sėkmė. Advokatas 
veikdamas civiliniame procese, privalo laikytis rungimosi principo – įrodyti 
tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrin-
du. Pagal LR CPK itin apribotas įrodymų pateikimo laikas. Advokatas, atsto-
vaujantis byloje, turėtų kruopščiai įvertinti visus galimus kliento reikalavimus 
patvirtinančius įrodymus ir juos pateikti teismui nustatytu terminu. Priešin-
gu atveju dėl savo netinkamo pareigų vykdymo, gali tikėtis neigiamo teismo 
sprendimo: atsisakymo priimti ne laiku pateiktą esminės reikšmės turintį įro-
dymą, o tokioms aplinkybėms pasitvirtinus – ir atgręžtinio reikalavimo dėl 
žalos atlyginimo.  

Pareiga laiku pateikti įrodymus glaudžiai susijusi ir su advokato pareiga 
rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. LR CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurody-
ta, kad tokios priežastys kaip neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, 
šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atve-
jai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis ir dėl šių priežasčių teismo po-
sėdis neatidedamas. Kai yra svarbių priežasčių atidėti teismo posėdį, atstovui 
tenka pareiga apie jų atsiradimą informuoti teismą ir pateikti tai patvirtinan-

                                                 
560 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimas administ-

racinėje byloje (bylos Nr. A16-752/2007, procesinio sprendimo kategorija 25(S)). 



 555

čius įrodymus. Ne teismo pareiga aiškintis, kodėl neatvyko atsakovo atstovas, 
bet šis proceso dalyvis privalo informuoti teismą apie negalėjimą atvykti į tei-
smo posėdį ir priežastis, dėl kurių į jį negali atvykti561. Netinkamai vykdant 
savo pareigas, taip pat galima tikėtis neigiamų procesinių pasekmių, nes neat-
vykus į teismo posėdį ieškovui ir jo atstovui, atsakovo prašymu gali būti pri-
imtas sprendimas už akių562 arba jam to neprašant ieškinys paliktas nenagri-
nėtas. Advokatui yra draudžiama priimti pavedimą bylai, kai jis žino, kad tą 
pačią dieną jis bus užimtas dėl jau priimto pavedimo vykdymo, tokiu būdu 
taip pat siekiama vengti vilkinti bylas ir greičiau jas išnagrinėti. 

Advokatūros institutas kiekvienos išsivysčiusios demokratinės bei teisi-
nės valstybės požymis. Po nepriklausomybės atkūrimo ne vieną reformą paty-
rusi Lietuvos advokatūra turi rinktis tokį vystymosi kelią, kurio pagrindiniai 
tikslai – teisiškai lavinti žmogų, kovoti už teisingumą, žmogaus teisių ir inte-
resų gynybą, ginti teisinės valstybės interesus. Siekdama šių tikslų, advokatūra 
turi sau taikyti labai aukštus moralinius, dorovinius bei profesinius reikalavi-
mus ir veikti tik teisėtais būdais bei priemonėmis. Tik tokiu atveju Lietuvos 
advokatūros nariai bus pajėgūs konkuruoti su ilgametes tradicijas turinčių 
Europos Sąjungos valstybių advokatūrų nariais. 
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DARBO  SANTYKIŲ  TEISINIO  
REGULIAVIMO  RAIDA 
 
 

 
Genovaitė Dambrauskienė 
 
 
 
Vertinant šiuolaikinę darbo teisę reikia konstatuoti tai, kad ji išreiškia ir 

atspindi vykusius ir tebevykstančius visuomeninio socialinio gyvenimo proce-
sus. Nė viena visuomenė negali egzistuoti nieko negamindama savo porei-
kiams patenkinti. Todėl žmonės, dalyvaudami darbo procese, įgyvendina 
valstybės išleistus įstatymus, kurie reglamentuoja valstybėje susiklostančius 
darbo ir su jais susijusius santykius. Darbo įstatymais stengiamasi subalansuo-
ti teisių ir pareigų apimtį kiekvienai iš darbo teisinio santykio šalių – darbuo-
tojo ir darbdavio, kad abi šalys elgtųsi teisingai viena kitos atžvilgiu. 

Darbo teisės, kaip ir kitų teisės šakų, įstatymai nuolat keičiami ir papil-
domi. Kad darbo santykiai būtų kuo tobuliau sureguliuoti, svarbu atsižvelgti į 
jų formavimosi aplinkybes Lietuvoje, įvertinti nuolat kintančius objektyvius 
ir subjektyvius veiksnius, kurie darė ir daro įtaką darbo teisės normų tobuli-
nimui. 

 

 
Darbo santykių teisinio reguliavimo ištakos Lietuvoje 
 
Iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16 d. aktu 

Lietuvoje galiojo Rusijos imperijos įstatymai. Atkreipdamas dėmesį į šio lai-
kotarpio darbo santykių teisinį reguliavimą, V. Nekrašas pažymėjo, kad „dėl 
privatinės nuosavybės teise besiremiančios pramonės, žemės ūkio vystymosi ir 
darbo žmonių kovos (streikai ir pan.) už savo teises buvo priimti norminiai 
aktai, nustatantys tam tikras jų interesų garantijas“563. Rusijos teisėje darbi-
                                                 
563 Nekrašas, V. Darbo santykių reguliavimo teisinės minties raida nepriklausomoje Lietuvoje 

(1918–1940 m.). VU mokslo darbai. Teisė. 1992, Nr. 26, p. 73. 
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ninkų samdos sutartis fabrikuose, dirbtuvėse ir manufaktūrose buvo supran-
tama kaip viena iš civilinės teisės sutarčių. Bendri asmeninio samdymo nuo-
statai reglamentuoti Asmeninio samdymo įstatyme. Jo 2201 straipsnis nuro-
dė, kad asmeninis samdymas gali būti: „1) namų patarnavimui; 2) žemės ūkio, 
amato, fabrikų bei dirbtuvių, prekybos ir kitokio verslo darbų atlikimui; 3) 
bendrai visokios rūšies darbo ir tarnybos atlikimui, kurių nedraudžia įstaty-
mai564“. Samdomojo darbo taisyklės buvo gana menkos, jose buvo numatyta, 
kuriam laikui darbininkai samdomi (apibrėžtam laikui, neapibrėžtam laikui); 
4) bet kokiam darbui atlikti, kurį atlikus pats samdymas pasibaigia565. Negalė-
jo parsisamdyti nepilnamečiai vaikai be tėvų ar globėjų sutikimo, žmona be 
vyro sutikimo (Asmeninio samdymo įstatymo 2202 str.), negalėjo atiduoti 
samdymui tėvai vaikų, vyras žmonos be jų sutikimo, buvo draudžiama samdy-
ti ir laikyti tarnyboje arba darbe asmenis, kurie neturi teisėtų asmens pažymė-
jimo dokumentų, jei įstatymas to reikalauja, sudarydamos samdymo sutartį, 
abi šalys privalėjo nustatyti atlyginimo sąlygas, taip pat buvo nustatomos pa-
samdyto darbininko ir samdytojo teisės ir pareigos, pvz., pasamdytas darbi-
ninkas privalo būti ištikimas, klusnus ir mandagus su samdytoju bei jo šeima, 
vengti tarpusavio nepasitenkinimo ir skundų. Tai kartu yra ir samdytojo 
prievolė (2230 str.). Asmeninio samdymo įstatymas nustatė, kad sutartis ne-
gali būti sudaroma ilgiau kaip penkeriems metams (2214 str.), t. y. neapibrėž-
tas samdymas draudžiamas, jis gali būti tik laikinas. Buvo draudžiama versti 
samdinį ilgiau dirbti už skolas. Asmeninio samdymo sutarties vykdymas reiš-
kiamas abiejų susitarusių šalių numatytų sutartyje sąlygų atlikimu. Be to, As-
meninio samdymo įstatyme numatyta pasamdytojo atsakomybė samdytojui ir 
kitiems asmenims, taip pat atsakomybė buvo numatyta ir samdytojui. 

Pagal Darbininkų samdymo pramonėje įstatymo 86–156 str. samdos su-
tartis sudaroma tarp darbdavio ir darbininko (savo darbo jėgą parduodančio 
asmens), sukakusio 12 metų (uždrausta priimti į darbą jaunesnius), buvo nu-
statyti griežti jų darbo laiko ribojimai – negali dirbti ilgiau kaip 8 val. per pa-
rą, negali būti verčiami dirbti tarp devintos valandos vakaro ir penktos valan-
dos ryto, taip pat sekmadieniais ir švenčių dienomis. Draudžiama dirbti tam 
tikrus darbus, kurie dėl savo ypatumų kenkia mažamečių sveikatai. Buvo reg-
lamentuota paauglių nuo penkiolikos iki septyniolikos metų ir moterų darbo 

                                                 
564 Įstatymai darbo srityje Lietuvoj. Sudarytojas V. Akelaitis. Kaunas, 1927, p. 1. 
565 Darbininkų samdymas pramonėje. Įstatymai darbo srityje Lietuvoj. Sud. V. Akelaitis. Kau-

nas, 1927, p. 5. 
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sąlygos dėl pamaininio darbo nakties metu. Už netinkamą darbą, pravaikštas, 
įmonės tvarkos pažeidimus samdytojas galėjo skirti baudas ir tokio sprendimo 
darbuotojas negalėjo apskųsti (112 str.). Darbuotojai negalėjo reikalauti pa-
didinti darbo užmokesčio, o už dalyvavimą streike grėsė suėmimas nuo 4 iki 
16 mėnesių. Darbininkų samdymo pramonėje įstatymas detaliai reglamenta-
vo piniginės baudos skyrimo taisykles, pvz., tinkamai tvarkai fabrikuose pa-
laikyti jų vedėjams buvo leista savo valia bausti darbininkus pinigine bauda 
už: 1) netikusį darbą, 2) darbo laiko praleidimą, 3) už tvarkos ardymą. Jokios 
kitos baudos negalėjo būti skiriamos. Iš minėtų baudų buvo sudaromas tam 
tikras kapitalas, esantis fabriko valdybos žinioje, kuris nustatyta tvarka galėjo 
būti panaudotas tik pačių darbininkų reikalams tenkinti. Buvo nustatyta 
bauda fabriko ar dirbtuvės vedėjams už darbininkų laikymą be atsiskaitymo 
knygelių ar už neteisingą jų vedimą – nuo 5 iki 25 rublių už kiekvieną nusi-
žengimą. 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad fabrikų darbininkai buvo samdomi va-
dovaujantis bendromis Asmeninio samdymo taisyklėmis su papildymais, nu-
statytais Darbininkų samdymo pramonėje įstatyme. Šiame įstatyme buvo reg-
lamentuota atsiskaitymo knygelių išdavimo ir pildymo tvarka, darbo apmokė-
jimo taisyklės, išskaitų iš darbo apmokėjimo tvarka, mokesčių išieškojimas, 
vidaus tvarkos taisyklės, paauglių ir moterų darbo apsauga, ypatingos taisyklės 
fabrikantų ir darbininkų savitarpio santykiams566. 

Darbininkų samdymo pramonėje įstatyme numatytas darbo sutarties pa-
sibaigimas ir nutraukimas. Šio įstatymo 104 str. buvo nustatyti aštuoni sam-
dymo sutarties pasibaigimo pagrindai, t. y. abiem šalims susitarus, samdymo 
laikui pasibaigus, baigus darbą, kurį atlikti darbininkas buvo pasamdytas, pa-
sibaigus dviem savaitėms nuo vienos šalies įspėjimo savo noru sutartį nu-
traukti, jeigu ši buvo pasirašyta neapibrėžtam laikui, valdžios sprendimu išsi-
unčiant darbininką iš sutarties vykdymo vietos ar teismui nuteisus jį kalėti, 
kai sutarties vykdymas savaime lieka nebegalimas, darbininkui privalomai sto-
jant kariuomenėn arba visuomenės tarnybon, atitinkamai įstaigai atsisakius 
pailginti laikinai darbininkui apsigyventi išduotus dokumentus, daugiau kaip 
7 dienoms sustojus fabriko ar dirbtuvės darbui dėl gaisro, potvynio, garo kati-
lo sprogimo ar kitų tolygių atsitikimų. Jiems teisminė praktika priskirdavo at-
vejus, kai vienos kategorijos darbininkai netekdavo atlyginimo dėl kitų kate-
gorijų darbuotojų streiko. 

                                                 
566 Įstatymai darbo srityje Lietuvoj, p. 9–14. 



 560 

Sutarties nutraukimas, t. y. vienašalis atsisakymas tęsti darbo santykius, 
numatytas tiek fabriko arba dirbtuvės valdytojui, tiek ir darbininkui (106–
107 str.). 

Valdytojas (darbdavys – G. D.) galėjo nutraukti darbo sutartį:  
1) jei darbininkas be svarbių priežasčių neatvyksta į darbą daugiau kaip 

3 dienas iš eilės arba iš viso daugiau kaip 6 dienas per mėnesį;  
2) jei darbininko nėra darbe daugiau kaip dvi savaites iš eilės dėl svarbių 

priežasčių; 
3) jei darbininkas tardomas ir traukiamas atsakomybėn už tokį nusikal-

timą, už kurį gresia ne mažesnė bausmė kaip kalėjimas; 
4) dėl darbininko įžeidžiančio arba bjauraus elgesio, jeigu dėl to gresia 

pavojus fabriko turto reikalams ar kurio nors fabriko valdybos narių 
arba darbo prižiūrėtojų gyvybei; 

5) darbininkui susirgus užkrečiama liga. 
Nurodytais pagrindais darbininkas buvo atleidžiamas be įspėjimo567. 
Bjauraus darbininko elgesio pavyzdžiu to meto įstatymai laikė darbinin-

ko neatsargų elgesį su ugnimi, tabako rūkymą ir degtukų, pypkės bei papirosų 
nešiojimą tuose fabriko skyriuose, kur tai draudžiama. 

Darbininkas, nesutikdamas su atleidimu, turėjo teisę per mėnesį apskųsti 
samdytoją už sutarties nutraukimą teismui, kuris, įrodžius skundo teisėtumą, 
priteisdavo darbininkui atlyginimą už padarytus nuostolius. 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad to meto Rusijos įstatymai nenumatė 
privalomo darbuotojo grąžinimo į darbą neteisėto atleidimo atveju. 

Tuo tarpu darbininkui buvo suteikta teisė teisme reikalauti nutraukti 
darbo sutartį šiais atvejais: 1) ne dėl savo kaltės negavęs darbo užmokesčio. 
Jeigu prašymas buvo pripažintas pagrįstas, jo naudai priteisiama: darbo už-
mokestis plius atskiras atlyginimas pagal tai, ar jis buvo pasamdytas apibrėž-
tam laikui (ne didesnis kaip jo dviejų mėnesių uždarbis), ar pasamdytas ne-
apibrėžtam laikui (ne didesnis kaip dviejų savaičių uždarbis). 

Carinės Rusijos pramonės įstatymai buvo keletą kartų keisti ir papildyti. 
Pvz., buvo nustatyta, kad jeigu atsisakymas nuo sutarties įvyko iš samdytojo 
pusės ir be darbininko kaltės, tai turi būti išmokėta tokio dydžio kompensaci-
ja: 

1) už darbą ne mažiau kaip 3 mėn. – 2 savaičių kompensacija; 
2) už mažiau kaip 1 metų darbą – 3 savaičių; 

                                                 
567 Valstybės žinios. 1906, Nr. 61. 
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3) už ne mažiau kaip 1 metų – 4 savaičių;  
4) toliau už kiekvienus darbo metus iki 20 pridėdavo po 2 savaites, už 

daugiau kaip 20 metų – po 3 savaites. 
Jei atleidžiamas be teisėtos priežasties apibrėžtam laikui arba tam tikram 

darbui atlikti pasamdytas darbininkas, darbdavys privalo jam išmokėti ligi ga-
lo sutartą atlyginimą (Pramonės įstatų papildymas. Rusų įstatymų rinkinys. 
XI tomas, 1906 metų laida). 

To meto įstatymai tik fragmentiškai reglamentavo darbo ir poilsio laiką. 
Buvo nustatyta kasdienio darbo trukmė (8 val.) ir kassavaitinio darbo laiko 
norma (48 val.). Dieniniu darbo laiku buvo laikomas metas nuo 5 val. ryto iki 
9 val. vakaro, naktiniu darbo laiku – esant 1 pamainai – nuo 9 val. vakaro iki 
5 val. ryto, o dirbant 2 pamainas ir daugiau pamainų – laikas tarp 10 val. va-
karo ir 4 val. ryto. 

Įstatymai nedraudė viršvalandinio darbo. Jis buvo dirbamas kiekvieną 
kartą susitariant fabrikantui ir darbininkui. Tačiau darbininko sutikimo ne-
reikalaudavo, jei viršvalandiniai darbai buvo būtini dėl techninių gamybos są-
lygų. Tokie darbai ir jų apmokėjimo tvarka turėjo būti nurodomi vidaus tvar-
kos taisyklėse ir galėjo būti įvardyti samdos sutartyje. Jei viršvalandinius dar-
bus turėjo dirbti visi darbininkai arba didelė jų dalis, buvo reikalaujama fabri-
ko saugos inspektoriaus leidimo. Įstatymai nustatydavo tam tikrus tokių dar-
bų apribojimo variantus, kartu suteikiant administraciniams organams teisę 
nustatyti sutrumpintą darbo laiką kenksmingomis darbo sąlygomis. Darbo 
laiko režimą reglamentuodavo vidaus tvarkos taisyklės. 

Poilsio laiko reglamentavimas apsiribojo tik pietų pertraukos (1 val. po 
10 val. nepertraukto darbo), kassavaitinio poilsio (24 val.) ir švenčių dienų 
(15 švenčių dienų per metus – sausio 1 ir 6, rugpjūčio 6 ir 15, rugsėjo 8, gruo-
džio 25, didysis penktadienis ir šeštadienis) nustatymu. 1900 m. šventinių 
dienų sąrašas papildytas 3 dienomis: vasario 2, rugsėjo 14 ir lapkričio 21. Taip 
buvo nustatytos penkiolika švenčių dienų per metus. Pastarąsias 3 švenčių 
dienas buvo leista darbuotojų pageidavimu keisti kitomis švenčių dienomis, 
ypač švenčiamomis tam tikroje vietovėje. Kasmetinių atostogų nebuvo numa-
toma. 

To laikotarpio darbo užmokesčio reglamentavimas apėmė darbo užmo-
kesčio išmokėjimo periodiškumą (ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jei 
darbininkai pasamdyti ilgesniam kaip mėnuo laikui ir ne rečiau kaip du kar-
tus per mėnesį, jei pasamdyti neapibrėžtam laikui). Apmokėjimo sąlygos pa-
prastai buvo nustatomos samdos sutartyje ir reikalaujama nurodyti atsiskai-
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tymo knygelėse, kurias samdytojas privalėjo išduoti sudarydamas samdos su-
tartį. Sutartyse buvo draudžiama numatyti sąlygas, kuriomis siaurinama abie-
jų šalių teisė ginti savo teises teisme. 

Nuo 1912 m. buvo įvestas socialinis draudimas ligos atveju, susižalojus, 
visiškai netekus darbingumo. Tačiau draudimo įmokas privalėjo mokėti dar-
buotojai, išmokų dydis ligos atveju sudarė šešiasdešimt procentų, o netekus 
darbingumo ar susižalojus – du trečdalius uždarbio. Buvo draudžiama atsily-
ginti vietoje pinigų – kuponais, ženklais, grūdais, prekėmis ir kitais daiktais. 
Išskaitos buvo išskaičiuojamos iš darbininko atlyginimo – trečdalis, jei jis bu-
vo nevedęs, ir ne daugiau kaip ketvirtadalis, jei jis vedęs arba našlys, bet turi 
vaikų. 

Reikia paminėti ir tai, kad žemės ūkio darbininkai buvo samdomi vado-
vaujantis nurodytomis Asmeninio samdymo taisyklėmis su daugeliu išimčių 
ir papildymų, numatytų Rusų įstatymo rinkinyje, XII t., 2 d. „Žemės ūkio 
darbams samdymo taisyklėse“568. 

1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomos valstybės atsta-
tymo aktą, darbo santykių reglamentavimas įgavo naują prasmę. Demokrati-
niais pagrindais sutvarkytoje valstybėje priimta Laikinoji Lietuvos Konstitu-
cija (1918 11 02), kurioje kiekvienam piliečiui garantuota asmens laisvė. Ūkio 
gyvenimas yra tvarkomas taip, kad kiekvienas pilietis turėtų darbo, teigiama 
1922 m. Konstitucijos 88 straipsnyje569. Konstitucijoje buvo nustatyta, kad 
Lietuvoje veikia Rusijos imperijos įstatymai, galioję Lietuvoje prieš karą, kiek 
jie neprieštarauja naujai Konstitucijai. Be to, pažymėtina, kad atskirose Lietu-
vos teritorijos dalyse tuo metu galiojo ir kiti įstatymai, pvz., Suvalkijoje – Na-
poleono kodeksas, Klaipėdos krašte – Vokietijos civilinis kodeksas. Pasak M. 
Maksimaičio, tai, kad Lietuvos teritorijoje buvo paliekami galioti senieji teisės 
šaltiniai, čia galioję prieš prasidedant Pirmajam pasauliniam karui (1914 08 
01), reiškė, jog Lietuvos valdžia prisiėmė sunkų įsipareigojimą, nes perimama 
teisė nebuvo viena visai Lietuvos teritorijai. Taigi toks įstatymų margumynas 
paskatino ne tik leisti naujus įstatymus, bet ir susisteminti iki tol galiojusius 
įstatymus, be to, į lietuvių kalbą išversti naujai išleistus, kad žmonės juos su-
prastų. Susisteminti įstatymai buvo leidžiami kaip įvairias sritis tvarkančių 
įstatymų rinkinys. Darbo santykių srityje tokį rinkinį 1927 m. sudarė V. Ake-
laitis. Tačiau tai nebuvo bendras teisės aktas, todėl reikėjo rengti visai Lietu-

                                                 
568 Įstatymai darbo srityje Lietuvoj. Sudarytojas V. Akelaitis. Kaunas, 1927, p. 21–29. 
569 Valančius, K. L. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius, 2001, p. 18–22. 
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vai bendrus įstatymus, atitinkančius to meto Lietuvos socialines ekonomines 
sąlygas.  

Darbo laikui, atostogoms ir poilsio laikui teko ypatinga Lietuvos darbo 
apsaugos įstatymų globa. Nepriklausomoje Lietuvoje jau 1919 m. darbo diena 
nustatyta iki 8 val., o darbo savaitė – iki 48 val. trukmės. Pramonės darbinin-
kų samdos įstatymas nustatė darbininkui, dirbusiam įmonėje vienus metus – 
10 darbo dienų, o nuo 1934 m. – 12 darbo dienų atostogų mokant atlygini-
mą. 

1918 m. nepriklausoma Lietuva pasirinko socialinę kryptį. Jos konstitu-
cijose pabrėžtas valstybės susirūpinimas darbo žmogaus apsauga. 1922 m. 
Konstitucija reikalavo saugoti ir globoti žmogaus darbo jėgą. 1938 m. Konsti-
tucija siekė įgalioti dirbantį asmenį ir jo šeimą naudotis kultūros gyvenimu ir 
turėti darbo ir poilsio570. 

1940 m. Lietuvą inkorporavus į Sovietų Sąjungą, ūkio sovietizacijos pro-
cese buvo galutinai panaikinta privatinė nuosavybė. Komunistų partijai pri-
klausė ne tik visų ūkių valstybinių kompetencijų monopolis, bet ir viso vals-
tybės turto bei ūkinių priemonių monopolis. Ji tapo vienintele darbdave ir 
buvo vienintelė darbdavio su darbuotojais santykių tvarkytoja ir teisėja. Dar-
bininkų ir tarnautojų teisiniams santykiams reguliuoti nuo 1940 m. gruodžio 
1 d. pradėtas taikyti 1922 m. išleistas RSFSR darbo įstatymų kodeksas. 

Per visą sovietinės valdžios laikotarpį (1944–1990) darbo įstatymai buvo 
tobulinami irgi atsižvelgiant į visuomeninius-politinius procesus ir gali būti 
prieštaringai vertinami. To laikotarpio „socialistinės“ darbo teisės turinį su-
darė: 1) piliečių priėmimas į darbą tiesiogiai pagal susitarimą tarp įmonės 
(įstaigos) ir asmens, norinčio dirbti; 2) pagal siuntimus į darbą (jaunųjų dar-
bininkų, baigusių profesines technikos mokyklas ir jaunųjų specialistų, baigu-
sių aukštąsias ir vidurines specialiąsias mokyklas, taip pat baigusių aspirantū-
rą); 3) organizuoto darbininkų telkimo ir darbininkų perkėlimo į šalies rajo-
nus, kuriems trūksta darbo jėgos (tariamo savanoriškumo pagrindu – G.D.); 
4) siuntimo į darbą visuomeninio šaukimo tvarka (taip buvo įteisintas naujas 
„socialistinis“ būdas įtraukti į darbą ir planingai perskirstyti darbo išteklius 
tarp šalies rajonų ir ūkio šakų pagrindu). Darbo prievolė buvo numatyta išim-
tiniais atvejais (kova su stichinėmis nelaimėmis, darbo jėgos trūkumas svar-
biausioms valstybinėms užduotims įvykdyti). Ne žemesnis kaip srities vyk-
domasis komitetas galėjo savo sprendimu nustatyti, kad darbai atliekami ne-

                                                 
570 Valančius, K. L. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius, 2001, p. 47. 
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mokamai. Buvo suformuota nuomonė, kad tikrovėje retai „reikia“ skirti dar-
bo prievolę kovai su stichinėmis nelaimėmis, nes „tarybiniai“ piliečiai dėl 
aukšto sąmoningumo neatidėliotinus visuomenei reikalingus darbus faktiškai 
tokiais atvejais atlieka savo iniciatyva arba visuomeninio šaukimo tvarka. 

Svarbių pakeitimų darbo santykių reglamentavime padarė TSRS Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 1956 m. balandžio 25 d. įsakas „Dėl savo va-
lia iš darbo pasitraukusių ar be rimtos priežasties į darbą neatvykstančių ar vė-
luojančių darbininkų ir tarnautojų“. Iki tol, kol buvo priimtas šis įsakas, be 
darbovietės administracijos sutikimo už pasitraukimą iš darbo ar darbuotojui, 
be rimtos priežasties neatvykusiam arba pavėlavusiam į darbą, grėsė sunkios 
teismo bausmės. Panaikinus baudžiamąją atsakomybę, įsake buvo numatyta 
galimybė darbininkams ir tarnautojams savanoriškai pasitraukti, apie tai ne 
vėliau kaip prieš dvi savaites pranešus darbovietei, o baudžiamąją atsakomybę 
už pažeidimus (t. y. pravaikštą) pakeitė drausminė atsakomybė. Minėtas įsa-
kas taip pat panaikino valdžios teisę kilnoti darbininkus iš vienos darbovietės 
į kitą. 

1922 m. darbo įstatymų kodekse visiems asmenims, dirbantiems samdos 
pagrindais vieną kartą per metus, buvo nustatytos ne trumpesnės kaip 15 
darbo dienų eilinės atostogos, o asmenims, kuriems nesukako 18 metų am-
žiaus – eilinės atostogos neturėjo būti trumpesnės kaip vienas mėnuo. Už 
atostogose išbūtą laiką darbuotojui buvo paliekamas vidutinis darbo užmo-
kestis, kuris išmokamas atostogų išvakarėse. Tačiau atostogos už antraeiles 
pareigas buvo neapmokamos. Išimtis nustatyta tik tais atvejais, kai pareiginė 
alga pagrindinėje darbovietėje siekė ne daugiau kaip 70 rublių per mėnesį. 
Teisę į eilines atostogas darbininkai ir tarnautojai įgydavo, kai tam tikroje 
įmonėje ar įstaigoje be pertraukos išdirbdavo 11 mėnesių, išskyrus įstatymų 
numatytas išimtis, kai eilinės atostogos duodamos neišdirbus 11 mėnesių 
(nėščioms moterims, mokyklų (technikumų), aukštųjų mokyklų mokytojams 
ar dėstytojams, kariams, paleistiems į atsargą ir kt.). Eilinių atostogų suteiki-
mo tvarką laikotarpiu, kai asmuo nedirbo, įskaitymo į darbo stažą taisykles 
reglamentavo TSRS DLK 1930 m. balandžio 30 d. taisyklės dėl eilinių ir pa-
pildomų atostogų. Numatyta eilines atostogas ateityje prailginti iki 3 savaičių 
ir net iki mėnesio. Tokiu būdu įstatyme numatytos eilinių atostogų trukmės 
nei įmonių administracija, nei profesinė sąjunga pakeisti negalėjo. Prailgintas 
atostogas nustatė atskiri teisiniai aktai kai kurių kategorijų darbuotojams. 
Atostogų trukmės diapazonas siekė nuo 24 darbo dienų iki 48 darbo dienų 
(mokslinio tyrimo, mokymo, švietimo ir kultūros darbuotojams). Be to, as-
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menims, dirbantiems itin kenksmingose ir pavojingose gamybos įmonėse, bu-
vo duodamos ne trumpesnės kaip dviejų savaičių papildomos atostogos. To-
kių įmonių, gamybų ir profesijų sąrašą nustatydavo Darbo liaudies komisaria-
tas. Nuo 1968 metų išplėstas įmonių ir gamybų sąrašas. Tokių papildomų 
atostogų trukmė pagal atskiras profesijas (darbus) buvo nustatyta diferenci-
juotai – nuo 6 iki 36 darbo dienų. Šios atostogos buvo suteikiamos kartu su 
eilinėmis atostogomis (15+36=51 diena). Tačiau kai kuriais atvejais bendra 
atostogų trukmė priklausydavo nuo minimalių 12 darbo dienų eilinių atosto-
gų571. 

Atskirai reikia paminėti nenormuotos darbo dienos darbuotojus, ku-
riems papildomų atostogų buvo numatyta iki 12 dienų. Jas suteikti buvo pri-
valoma, jei tai buvo numatyta kolektyvinėje sutartyje ar ministerijos, žinybos 
įsakymu, suderintu su atitinkamu profsąjunginiu organu. 

Papildomų atostogų to meto teisės aktai nustatė ir daugiau, pvz., kūrybi-
nės atostogos iki 3 mėnesių, paliekant darbo užmokestį, kandidato disertacijai 
užbaigti ir iki 6 mėnesių – daktaro disertacijai užbaigti, kūrybinės atostogos 
iki 3 mėn., paliekant pareiginę algą, duodamos aukštųjų mokyklų darbuoto-
jams autoriams – baigti rašyti vadovėlius ar mokymo priemones ir kt. atvejais. 
Tokiu būdu atostogų trukmės, jų paskirties, suteikimo tvarkos reglamenta-
vimas buvo centralizuotas. Įmonės administracijai ir profesinei sąjungai buvo 
leista pasitvirtinti tik atostogų gavimo laiką, tvarką ir eilę įmonėje ar įstaigoje. 
Neskirti darbuotojui eilinių atostogų einamaisiais metais buvo leidžiama tik 
tuomet, jei tokios atostogos gali atsiliepti normaliai įmonės ar įstaigos darbo 
eigai. Tokiu atveju buvo būtinas darbuotojo sutikimas, o jei tokio susitarimo 
nepasiekdavo, klausimą spręsdavo administracija su profsąjungos vietos ko-
mitetu. 

Gana liberaliai buvo reglamentuota neišnaudotų atostogų kompensavi-
mo tvarka. Jei jos nebuvo suteiktos dėl įmonės ar įstaigos administracijos kal-
tės, tai arba atostogos turėjo būti prailgintos tiek, kiek jos nebuvo išnaudotos, 
arba, jei darbuotojas prašo ir profsąjungos komitetas sutinka, pakeistos pini-
gine kompensacija. Sumuoti atostogas buvo galima irgi administracijai susita-
rus su suinteresuotu darbuotoju, o jei jis nesutinka, administracija galėjo su-
muoti tik suderinus tai su profsąjungos vietos komitetu. Tad matome, kad 
darbuotojas neturėjo pasirinkimo laisvės, už jį viską sprendė profsąjungos 
komitetas. Antra vertus, jei darbuotojas atsisakydavo nustatytu laiku išnaudo-

                                                 
571 Lietuvos darbo įstatymų kodeksas. Vilnius, Mintis, 1973, p. 32. 
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ti atostogas, to nesuderinęs su administracija, o nepasiekus susitarimo – be 
profsąjungos vietos komiteto atitinkamo susitarimo su administracija, tai ne-
tekdavo teisės į kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir teisės sumuoti 
atostogų. 

Atostogų suteikimo tvarką, jų rūšis ir dydį, nesuteikimo, perkėlimo, 
skaidymo galimybę bei pasekmes išsamiai reglamentavo DĮK ir Ministrų Ta-
rybos nutarimai. Pvz., buvo numatyta įmonių teisė būtinais atvejais darbuoto-
jų prašymu skirti trumpalaikes neapmokamas atostogas: santuokos atveju, 
mirus artimiesiems, taip pat įvykus kitiems svarbiems įvykiams asmeniniame 
gyvenime. Ilgesnes neapmokamas atostogas įmonės administracija galėjo skir-
ti tik specialiai darbo įstatymuose nurodytais atvejais. Jų buvo numatyta vie-
nuolika, bet tai nebuvo galutinis sąrašas. 

Lietuvos 1972 m. DĮK kasmetinių atostogų suteikimo tvarką reguliavo 
remdamasis TSRS ir Sąjunginių Respublikų darbo įstatymų pagrindais (to-
liau – Pagrindai), Eilinių ir papildomų atostogų taisyklėmis, kurios buvo pri-
imtos TSRS DLK 1930 m., vėliau ne kartą keistos, ir įvairiais TSRS Ministrų 
Tarybos ir VPSCT išaiškinimais. Tai dar kartą iliustruoja tai, kad centrali-
zuota darbo santykių reglamentavimo tvarka vyravo visoje Sovietų Sąjungoje. 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba bene vienintelį kartą 1983 m. rugpjūčio 
31 d. įsaku numatė, kad prireikus šalių susitarimu už nemokamas atostogas 
darbuotojas gali atidirbti vėliau, atsižvelgus į gamybos sąlygas ir galimybes572. 

Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo rengiant naują 
Atostogų įstatymo projektą, atostogų suteikimas buvo iš esmės keičiamas. 
Viena iš pagrindinių atostogų reglamentavimo naujovių buvo ta, kad atosto-
gas numatyta skaičiuoti kalendorinėmis dienomis, neįtraukiant tik švenčių 
dienų, paskelbtų nedarbo dienomis, ir minimalių atostogų trukmė visiems 
darbuotojams buvo pailginta iki 28 kalendorinių dienų. Tokiu būdu Lietuva 
gali lygiuotis su kai kuriose Europos šalyse numatyta atostogų trukme (Liuk-
semburge – 27; Austrijoje – 26,5; Italijoje – 26). Taip pat pakeista atostogų 
suteikimo tvarka: pirmaisiais darbo metais teisę į atostogas darbuotojas įgyja 
ne po vienuolikos, o po šešių darbo mėnesių (be to, po šešių darbo mėnesių 
nebūtinai turi būti suteiktos atostogos, jos gali būti suteiktos ir vėliau, pagal 
nustatytą darbovietėje eilę, bet ne vėliau, kaip iki darbo metų pabaigos); teisė 
pasirinkti atostogų laiką jų pageidaujamu laiku numatyta nepilnamečiams bei 
nėščioms moterims ir moterims, turinčioms vaikų iki 14 metų ar vaikų inva-

                                                 
572 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1983, Nr. 16. 
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lidų (dabar – neįgaliųjų). Atostogų perkėlimo, pratęsimo, jų suteikimo dali-
mis bei atšaukimo iš atostogų klausimai Atostogų įstatyme573 reglamentuoti 
analogiškai tuo metu galiojusiam DĮK, tik daugiau akcentuojant į darbo su-
tarties šalių susitarimą tais klausimais. Viena svarbi Atostogų įstatymo ypaty-
bė yra visai nauja, atitinkanti tarptautinių konvencijų nuostatą, t. y. kad su-
teikiant atostogas dalimis, taip pat ir atšaukus darbuotoją iš atostogų, viena 
atostogų dalis visais atvejais būtinai turi būti ne trumpesnė kaip 14 kalendo-
rinių dienų. Atostogų įstatyme griežtai laikomasi galiojančio principo, kad 
kasmetinės atostogos būtų išnaudotos, todėl jos negali būti pakeistos pinigine 
kompensacija, išskyrus atvejus, kai jų negalima suteikti dėl darbo santykių nu-
trūkimo. 

Be kasmetinių atostogų, numatytos ir tikslinės atostogos (nėštumo ir 
gimdymo, vaikui prižiūrėti, asmenims, įvaikinusiems naujagimius, ar globė-
jams, tėvui (globėjui, rūpintojui), auginančiam vaikus be motinos, mokymosi 
atostogos), jos suteikiamos paliekant darbo užmokestį (visą ar dalį), mokant 
socialinio draudimo pašalpą arba visiškai nieko nemokant, t. y. suteikiant va-
dinamąsias neapmokamas atostogas (Atostogų įstatymo III skirsnis). 

Atostogų įstatymas, kitaip nei iki tol galiojęs DĮK, reglamentavo neap-
mokamų atostogų dėl šeiminių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių suteiki-
mą. Tam tikriems asmenims (invalidams, tėvams, globėjams, rūpintojams, 
slaugytojams) pageidaujant numatyta suteikti iki 30 kalendorinių dienų 
trukmės neapmokamas atostogas šalių suderintu laiku. O nemokamų atosto-
gų dėl šeiminių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių suteikimas deleguotas 
kolektyvinėms sutartims arba suteikiamos šalims susitarus. Be to, kolektyvi-
nėse arba darbo sutartyse gali būti nustatytos ilgesnės nei 28 kalendorinių 
dienų atostogos, papildomos lengvatos pasirinkti atostogų laiką, nustatyti di-
desni apmokėjimai, nei garantuoja Atostogų įstatymas. Tokiu būdu Atostogų 
įstatymas (1991 12 17, Nr. 1-2113) buvo liberalesnis, keičiantis nusistovėjusį 
centralizuotą (imperatyvų) reglamentavimą sutartiniu (dispozityviu). 

Nedera pamiršti ir to, kad Pagrindai atribojo sąjungos ir sąjunginių res-
publikų kompetenciją. Jų 106 str. 1 d. 4 p. skelbė, kad ir kiti įstatymų aktai 
gali nustatyti papildomų pagrindų nutraukti kai kurių kategorijų darbuotojų 
darbo sutartį, jei yra tam tikrų sąlygų. Tačiau sąjunginės respublikos iš esmės 
savo DĮK numatė tik tuos, kuriuos reguliavo Pagrindai. Dar daugiau, šios tei-
sės normos nebuvo laikomasi, nes kai kurių kategorijų darbininkų ir tarnau-

                                                 
573 Lietuvos Respublikos atostogų įstatymas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 2-18. 
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tojų atleidimo papildomus pagrindus nustatė ne įstatymai, o įstatymų įgy-
vendinamieji aktai (nuostatai ir pan.). Tai palietė mokslinio tyrimo įstaigų 
projektavimo, tyrinėjimo ir kt. organizacijų vadovaujančius, mokslo, inžineri-
jos ir technikos darbuotojus ir specialistus, jei jie atestavimo metu pripažinti 
neatitinkančiais einamų pareigų, juos atleisdavo remiantis nuostatais. Iš an-
traeilių pareigų buvo galima atleisti taip pat remiantis įstatymų įgyvendina-
muoju norminiu aktu – nuostatais. 

1988 m. vasario 4 d. įsaku574 ir Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo tų pačių metų kovo 30 d. įsaku buvo atitinkamai papildyti Pa-
grindai ir DĮK. Esminiai papildymai palietė: 1) darbo sutartį su pensinio am-
žiaus darbuotojais (įmonės, organizacijos administracija turėjo teisę savo ini-
ciatyva nutraukti darbo sutartį su darbuotojais, kai jie sulaukia pensinio am-
žiaus ir turi teisę į visą senatvės pensiją, neįspėjant jo apie būsimą atleidimą); 
2) bandomuosius terminus priimant į darbą (bandomasis laikotarpis nuo vie-
nos savaitės  – darbininkams, dviejų savaičių – tarnautojams, vieno mėnesio – 
atsakingas pareigas einantiems tarnautojams buvo pratęstas visiems priima-
miems į darbą darbuotojams iki trijų mėnesių, o priimamiems į atsakingas pa-
reigas, suderinus su profsąjungos komitetu – iki šešių mėnesių); 3) perkėli-
mus į kitą darbą (buvo atsisakyta darbo vietos pakeitimo sampratos bei gali-
mybės ir įvesta esminių darbo sąlygų pakeitimo tvarka (DĮK 35 str.));  4)  pa-
pildomas garantijas  darbo kolektyvų tarybų nariams ir pan. Tuo pat metu bu-
vo įteisinta galimybė profsąjungos reikalavimu nutraukti darbo sutartį. Tokį 
reikalavimą profsąjungos galėjo kelti dėl organizacijų vadovų, jų pavaduotojų, 
vyriausiųjų specialistų, taip pat struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduo-
tojų atleidimo. Darbo įstatymų kodeksas buvo papildytas šešioliktuoju A 
skirsniu „Darbo kolektyvas“, įteisinusiu vadovų rinkimą darbo kolektyvuose, 
kuriuo buvo siekiama gerinti kokybinę vadovaujančių darbuotojų sudėtį ir 
didinti jų atsakomybę už veiklos rezultatus. Pastarųjų skundus dėl atleidimo 
iš darbo svarstė ne teismas darbo ginčų nagrinėjimo tvarka, o aukštesnieji 
ūkiniai ir profsąjungų organai.  

Apibendrinant galima pažymėti tai, kad Sovietų Sąjungoje darbo sutartis 
nevaidino didelio vaidmens, tai nebuvo šalių tarpusavio susitarimo dėl darbo 
sąlygų tikroji išraiška, nes darbo santykiai buvo griežtai reguliuojami įstaty-
mais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais. 

                                                 
574 TSRS Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1988, Nr. 6-95. 
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Darbo santykių teisinio reguliavimo pokyčiai atkūrus  
Lietuvos nepriklausomybę 
 
Lietuvos Respublikos piliečių 1992 m. spalio 25 d. priimtos Konstituci-

jos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir 
teisinės valstybės siekis. Joje pabrėžiamos iš darbo kylančios žmogaus teisės 
kaip pagrindinių asmens teisių visuma. Tai, kiek žmogus galės naudotis savo 
teisėmis, neturi lemti vien ekonominės sistemos kriterijai. Priešingai, kaip tik 
atsižvelgimas į objektyvias darbo žmogaus teises – vis tiek, koks būtų jo dar-
bas: fizinis, protinis, pramonėje, paslaugų srityje ar žemės ūkyje – turi sudaryti 
visos ekonomikos formavimo tikriausią ir pagrindinį kriterijų valstybės mas-
tu. Konstitucijos 48 str. įtvirtintos teisės į darbą turinį sudaro: teisė į darbo 
laisvę, t. y. žmogaus galimybė laisvai pasirinkti darbą, laisva valia sutikti jį 
dirbti; teisė laisvai disponuoti savo sugebėjimais dirbti, galimybė laisvai pasi-
rinkti veiklos rūšį ir profesiją; teisė turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo są-
lygas; teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą be kokios nors diskriminacijos 
ir kt.  

Būtent laisvės principas leidžia žmogui priimti sprendimus dėl įsidarbi-
nimo, o apsisprendus dirbti – pasirinkti veiklos sritį. Šis konstitucinis princi-
pas skatina priimti tokias darbo teisės normas, kurios garantuotų asmenims 
realų įsidarbinimą – atitinkantį jo profesinį pasirengimą, sugebėjimus ir po-
linkius. 

Teisė laisvai pasirinkti darbą šalina jo priešingybę – priverstinį darbą, t. 
y. tokį darbą ar tarnybą, kurie buvo išreikalauti prievarta, grasinant ir kurių 
asmuo nesutiko atlikti savo valia. Respublikos Seimas, pripažindamas privers-
tinio darbo panaikinimo svarbą, ratifikavo dvi TDO konvencijas: Konvenciją 
Nr. 29 „Dėl priverstinio ir privalomojo darbo“ (1930 m.) ir Konvenciją Nr. 
105 „Dėl priverstinio darbo panaikinimo“ (1957 m.). Kad „priverčiamasis 
darbas draudžiamas“ yra įtvirtinta ir Konstitucijos 48 str. trečiojoje dalyje. 

Tačiau gyvenime situacijos yra tokios įvairios, kad kai kada faktiškai at-
liekant tam tikras darbines funkcijas visiškai išvengti „priverstinumo“ mo-
mento (vadovaujantis tik „sutartiniu“ principu) neįmanoma. Tokių prievo-
lių, pareigų atlikti tam tikrus darbinio pobūdžio veiksmus pavyzdinį sąrašą 
nustato Konstitucijos 48 str. ketvirtoji ir penktoji dalys ir nurodo, kad tai ne-
laikoma priverčiamuoju darbu. Šios prievolės atsiranda įvairiais pagrindais, 
teisiniu požiūriu yra nevienarūšės: kai kurios iš jų visiškai nepriklauso nuo jos 
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turinio, subjekto (dažnai ir kitų subjektų) valios, kai kurios atsiranda dėl jo 
anksčiau įvykdytų suvoktų nusikalstamų veiksmų. 

Reikėtų pabrėžti, kad laisvas darbo ar verslo pasirinkimas yra žmogaus 
teisė, bet ne pareiga. Laisvės pasirinkti darbą išraiška yra ir tai, kad darbuoto-
jas be didesnių apribojimų savo pareiškimu gali nutraukti sudarytą darbo su-
tartį. 

Pati sąvoka „laisvė“ teorine prasme gali būti suprantama ir kaip „reali“, ir 
„formali“. Reali ar „tikroji‘ laisvė yra tada, kai žmogus gali pasirinkti darbą, 
darbo vietą ir kt. Tačiau kai laisvė suabsoliutinama, tada iš jos atimamas pir-
minis turinys, įvyksta prieštaravimas pačiai laisvės prasmei. Formali laisvė 
reiškia draudimų nebuvimą, pvz., asmuo gali ir nedirbti, jei turi kitokių paja-
mų. Kita vertus, ne visų draudimų panaikinimas reiškia laisvės išplėtimą. 
Šiuolaikinėmis globalizacijos, ekonominės, finansų krizės sąlygomis daugelis 
darbuotojų priversti „savanoriškai“ atsisakyti savo teisių į poilsį, sveikas ir 
saugias darbo sąlygas ir kt., verčiami aplinkybių ar darbdavio spaudimu. Glo-
balizacijos sąlygomis didėja asmens laisvių reikšmė. Ši tendencija turi teigia-
mus ir neigiamus aspektus. Fundamentalios laisvės įdiegiamos visose visuo-
menės gyvenimo srityse, taip pat ir darbo santykiuose.  

Atkūrus nepriklausomą Lietuvą Vyriausybei buvo pavesta reformuoti 
darbo teisę. Vyriausybė šias funkcijas vykdyti pavedė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai, kuri sudarė mokslininkų ir specialistų grupes parengti pa-
siūlymus darbo įstatymams papildyti ir pakeisti. Grupėms pagal šį pasiskirs-
tymą buvo pavesta savarankiškai rengti pasiūlymus (projektus) norminiams 
teisės aktams papildyti ir pakeisti ir juos pateikti svarstyti. Svarstant pasiūly-
mus išryškėjo dvi darbo santykių reglamentavimo galimybės. Pirma – iš karto 
rengti naujo Darbo kodekso projektą, antra – nuosekliai reformuoti darbo 
santykių teisinį reguliavimą rengiant atskirų įstatymų projektus (darbo už-
mokesčio, darbo sutarties, kolektyvinės sutarties, darbo ginčų ir kt.). 

Kaip nurodo I. Nekrošius „... nei tarp socialinių partnerių, nei tarp poli-
tikų nebuvo bendros nuomonės, aiškesnės nuostatos, kokiu iš minėtų būdų 
turėtų būti reformuojama Lietuvos darbo teisė“575.  Reformos pradžioje buvo 
pasirinktas antrasis būdas – nuspręsta rengti atskirus darbo įstatymus: Darbo 
sutarties, Darbo ginčų nagrinėjimo, Saugos darbe, Kolektyvinių sutarčių, 
Atostogų ir kt. Nemažai naujų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų buvo pri-

                                                 
575 Nekrošius, I. Lietuvos Respublikos darbo kodekso rengimo problemos. VU Mokslo darbai. 

Teisė. 1999, Nr. 33(1), p.  25–26. 
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imta gyventojų užimtumui reglamentuoti, kaip antai Lietuvos Respublikos 
gyventojų užimtumo įstatymas (toliau – užimtumo įstatymas), Gyventojų pa-
jamų garantijų, Darbo apmokėjimo įstatymai bei Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 1990 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 394 patvirtinti norminiai tei-
sės aktai: Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
nuostatai, Viešųjų darbų atlikimo tvarka, trišalės komisijos prie Lietuvos dar-
bo biržos nuostatai ir kt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1990 m. 
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 110 patvirtino užimtumo fondo sudarymo ir pa-
naudojimo tvarką, Laisvų darbo vietų registravimo darbo biržoje ir pranešimų 
apie grupinį darbuotojų atleidimą tvarką, vėliau patvirtino Bedarbių registra-
vimo, pašalpų jiems skyrimo ir mokėjimo tvarką. Tokią gausą norminių teisės 
aktų gyventojų užimtumo santykiams reglamentuoti lėmė atsiradusios naujos 
ekonomikos ir darbo rinkos, kurios sudarė sąlygas galimam nedarbui. Nuo 
1989 m. kasmet dirbančių gyventojų mažėjo (1993 m. jų buvo 47,7 proc., 
1994 – apie 45 proc.). Jau 1990 m. pradėjo pastebimai mažėti darbininkų ir 
tarnautojų valstybiniame sektoriuje ir daugėti privačiame sektoriuje576.  Įsivy-
ravus naujoms nuosavybės formoms, pasikeitus įmonių, įstaigų, organizacijų 
teisiniam statusui, joms įgijus didesnį savarankiškumą nustatant darbuotojų 
skaičių, jų panaudojimą darbe, darbuotojų mažėjimo procesas turėjo tenden-
ciją didėti, tačiau 1991–1992 m. bedarbių minios neužplūdo darbo biržų to-
dėl, kad tuomet darbininkų atleidimą ribojo Vyriausybės nutarimai ir, žino-
ma, dėl finansinių sunkumų, nes atleidžiamiems darbuotojams turėjo būti 
sumokėtos atitinkamos piniginės kompensacijos (DĮK 47 str.), be to, buvo 
merdinčių įmonių, kuriose nors darbuotojai neturėjo darbo, bet nebuvo at-
leidžiami. 

Gyventojų užimtumą reglamentuojančiuose teisės aktuose buvo įtvirtin-
ta piliečių konstitucinė teisė laisvai pasirinkti darbą arba užsiimti kita įstaty-
mų nedraudžiama veikla, šios teisės įgyvendinimo būdai, įdarbinimo garanti-
jos, darbdavio pareigos apie samdos sutarties nutraukimą, gyventojų užimtu-
mo ekonominės prielaidos (užimtumo fondo lėšos, jų panaudojimas), sociali-
nės garantijos bedarbiams (bedarbio pašalpa, jos dydis, skyrimo, sumažinimo, 
neskyrimo, nutraukimo tvarka), viešieji darbai ir kt. Pagal 1990 m. gruodžio 
13 d. Gyventojų užimtumo įstatymą bedarbio pašalpa buvo gana didelė, ją per 
pirmuosius du mėnesius sudarė 70 proc., per kitus du mėnesius 60 proc. ir per 
tolesnius du mėnesius – 50 proc. ankstesnėje darbovietėje gauto vidutinio 

                                                 
576 Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius, 1995, p. 21. 
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darbo užmokesčio. Tokiu būdu darbo rinkos politika pradiniame jos raidos 
etape buvo daugiau nukreipta į pasyvias priemones – bedarbio pašalpas, kurių 
tikslas – suteikti laikiną materialinę paramą asmenims, netekusiems darbo.  

Tačiau atsižvelgiant į darbo rinkos vystymosi situaciją 1991–1995 m. 
(bendras dirbančių asmenų skaičius sumažėjo 15 proc.), darbo rinkos politika 
buvo koreguojama, keičiami jos prioritetai. 1996 m. Gyventojų užimtumo 
įstatymas buvo pakeistas Bedarbių rėmimo įstatymu, numatančiu naujas be-
darbių paramos galimybes (pakeistos bedarbio statuso suteikimo sąlygos, 
kompensacinės priemonės bedarbystės atveju nuosekliai buvo keičiamos ak-
tyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis, plečiamas profesinis mokymas, 
diegiamos naujos darbo paieškos formos, organizuojami viešieji darbai bei 
Užimtumo fondo remiami darbai ir kt.).  

Darbo rinkos vystymosi prognozės numatė ir ateityje vyksiančius poky-
čius, išryškino prioritetines veiklos kryptis, ypač Lietuvai tapus Europos Są-
jungos nare ir įgyvendinant Lisabonos strategiją. Tuo tikslu Lietuvoje buvo 
priimtos Bedarbių rėmimo įstatymo pataisos, kurios iš esmės jį pakeitė, o 
2006 m. rugpjūčio 1 d. priimtas Užimtumo rėmimo įstatymas577, kuriame 

įteisintos aktyvios užimtumo politikos priemonės. Tuo tarpu pasyvios užim-
tumo rėmimo priemonės – nedarbo draudimo išmokos – buvo įteisintos Ne-
darbo socialinio draudimo įstatymu, kuris įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d.578. At-
skirai reikėtų paminėti užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje, kuris buvo regla-
mentuotas Įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties579, jame  numatytos skir-
tingos Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių piliečių atvykimo, 
gyvenimo ir darbo sąlygos. 

Padėtis darbo rinkoje 2009 m., palyginti su laikotarpiu, kai buvo ren-
giamas ir įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo 2006 metų įsta-
tymas, pasikeitė ir toliau sparčiai keičiasi. Sulėtėjo ekonomikos augimo tem-
pai. 2008 m. padėtį šalies darbo rinkoje iš esmės pradėjo keisti pasaulinė fi-
nansų krizė, kurios neigiami padariniai šalies gyventojų užimtumui juntami 
vis labiau, sudarė prielaidas tobulinti Užimtumo rėmimo įstatymą (2006 m.), 
siekiant sušvelninti ekonominio sunkmečio įtaką nedarbo augimui, sudarant 
sąlygas didesniam skaičiui asmenų dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonėse, skatinant bedarbių aktyvumą darbo rinkoje, naudojantis profe-

                                                 
577 Valstybės žinios. 2006, Nr. 73-2762. 
578 Ten pat. 2004, Nr. 4-26. 
579 Ten pat, Nr. 73-2539. 
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sinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėmis. Taip pat sie-
kiama didinti įdarbinimo institucijų veiklos lankstumą, sudaryti palankesnes 
sąlygas įmonėms apsirūpinti darbuotojais, skatinti bedarbių teritorinį mobi-
lumą. Siekiant įtraukti daugiau organizacijų ir bendruomenės atstovų į užim-
tumo politikos priemonių įgyvendinimą pagal Lisabonos strategijos nuosta-
tas, 2009 m. priimtas naujas Užimtumo rėmimo įstatymas580. 

Palyginus Darbo kodekso normas su prieš jį priimant galiojusiais įstaty-
mais, paminėtinos šios teisinio reglamentavimo naujovės, kurioms iš esmės 
įtaką darė tarptautiniai, Europos Sąjungos teisės aktai ir ekonominė situacija. 

Kodifikavimo procese minėti atskiri darbo santykius reguliuojantys įsta-
tymai buvo sujungti į visas svarbiausias darbo teisinių santykių sritis apimantį 
kodeksą. Į Darbo kodeksą buvo perkeltos kai kurios normos, o dauguma nuo-
statų įtvirtinta atsižvelgiant į pakitusius darbo santykių bei darbo rinkos po-
reikius, netekusios aktualumo normos pakeistos naujomis. 

Priėmus Kodeksą darbuotojai įgijo galimybę pasirinkti įmonės lygmeniu 
jų teisėms ir interesams atstovaujantį subjektą – gali steigti profesinę sąjungą 
arba sudaryti darbo tarybą. 

Darbo sutarties šalims suteikiamos platesnės jų santykių įforminimo ga-
limybės, t. y. įteisinta daugiau darbo sutarties rūšių, siekiant didesnio darbo 
santykių lankstumo. Numatyta teisė nutraukti darbo sutartį dėl svarbių prie-
žasčių: a) atleidimas su įspėjimu (kai nėra darbuotojo kaltės); b) atleidimas be 
įspėjimo, kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba dėl Darbo 
kodekse numatytų objektyvių aplinkybių. Padidintos atleidžiamam darbuo-
tojui išeitinės išmokos dydis atsižvelgiant į jo nepertraukiamąjį darbo stažą to-
je įmonėje (DK 140 str.). 

Įteisinta Vyriausybės galimybė, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos trišalės 
tarybos nuomonę, nustatyti ne vieną, bet atskiroms ūkio šakoms ar atskiroms 
darbuotojų grupėms skirtingus minimalios algos dydžius. 

Siekiant užtikrinti darbdavio turto apsaugą, darbuotojo materialinė at-
sakomybė padidinta iki trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. 

Numatytos palankesnės tiek individualių, tiek ir kolektyvinių darbo gin-
čų reglamentavimo normos. 

Apskritai 2002 m. priimtas Darbo kodeksas, palyginti su iki 2003 m. 
sausio 1 d. galiojusiais įstatymais, kur kas daugiau erdvės ir galimybių suteikė 
kompromisiniam darbo santykių reglamentavimui, kai dėl konkrečių klausi-

                                                 
580 Valstybės žinios. 2009, Nr. 86-3638. 
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mų tariasi darbdavių ir darbuotojų atstovai – socialiniai partneriai, trišalės 
partnerystės atvejais – ir Vyriausybė bei savivaldybės. 2002 m. Darbo kodekse 
visos svarbiausios darbo santykių sritys buvo daugiau ar mažiau liberalizuotos 
suteikiant galimybę darbo teisinių santykių subjektams išreikšti savo valią ir 
nusistatyti joms palankesnes sąlygas. Kodekse numatyta, kad tais atvejais, kai 
Darbo kodeksas, įstatymai nedraudžia darbo teisinių santykių subjektams pa-
tiems susitarimo būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas – jie turi vado-
vautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. 
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JURIDINIO  ASMENS  INSTITUTO  RAIDOS  
BRUOŽAI  ŠIUOLAIKINĖJE  LIETUVOS  
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Vytautas Pakalniškis, Agnė Tikniūtė  
 
 
 
Per Lietuvos Respublikos gyvavimo dvidešimtmetį juridinio asmens ins-

titutas buvo ne kartą reformuojamas. Poreikį keisti juridinių asmenų teisinį 
reguliavimą lėmė dvi pagrindinės priežastys – pirma, būtinybė pritaikyti Lie-
tuvos teisinį reguliavimą prie rinkos ekonomikos poreikių, antra, chronolo-
giškai vėlesnė, reformos paskata – įmonių teisės harmonizavimas įgyvendi-
nant Europos Sąjungos direktyvas. Šie juridinio asmens instituto raidą le-
miantys veiksniai nėra būdingi vien tik Lietuvai ar tik postsovietiniams kraš-
tams – ekonominiai motyvai bei integraciniai procesai skatina juridinio as-
mens kaitą ir kitų užsienio valstybių įmonių teisėje581. 

Esminiai teisinio reguliavimo pasikeitimai neišvengiamai veikia ir juridi-
nio asmens doktriną. Pirmiausia aktualumą prarado juridinio asmens fikcijos 
teorija, kurios požiūriu juridinis asmuo yra tiesiog dirbtinis valstybės valios 
kūrinys. Pagal šią teoriją valstybė gali savavališkai suteikti ir atimti įvairioms 
organizacijoms juridinio asmens teises ir pareigas, kurios konkrečiu istoriniu 
laikotarpiu valstybės požiūriu yra būtinos. Todėl fikcijos teoriją pamažu keičia 
realybės teorija, esminį dėmesį skirianti juridinio asmens teisiniam subjektiš-
kumui, jo valios atskirumui nuo dalyvių valios, reprezentuojamam juridinio 
asmens valdymo organų582. 
                                                 
581 Mizaras, V.; Bublienė, D.; Greičienė, J. ir kt. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lie-

tuvos civilinėje teisėje. Teisinės informacijos centras, 2005, 20 p. 
582 Avi-Yonah, S. R. The Cyclical Transformations of Corporate Form: A Hystorical Perspec-

tive on Corporate Social Responsibility. Michigan Law and Economics Research Paper, 
2005, Feb, Nr. 05-003 <http://ssrn.com/abstract=672601>. Straipsnyje vartojami api-
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Juridinio asmens institutas yra labai sudėtingas ir kompleksinis reiškinys, 
nes jis yra ekonomikos ir finansų valdymo priemonė. Todėl net ir tose Vakarų 
valstybėse, kurios vystosi evoliuciniu, nuosekliu rinkos ekonomikos raidą ati-
tinkančiu tempu, per pastarąjį dvidešimtmetį įvyko esminių juridinio asmens 
teisinio reguliavimo pokyčių. Pavyzdžiui, JAV, 2001 metais išgyvenusi septin-
tos pagal dydį JAV įmonės Enron bankrotą, atnešusį milijardinius nuostolius 
jos ekonomikai, reikšmingai reformavo savo juridinių asmenų teisę, o ši re-
forma neabejotinai turėjo įtakos ir Europos valstybių įmonių teisei. Nesunku 
prognozuoti, kad ir 2008 metais prasidėjusi pasaulinė finansų krizė atneš es-
minių pokyčių juridinio asmens instituto teisiniam reguliavimui visame Va-
karų pasaulyje. Todėl neabejotina, kad pirmasis Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimtmetis, per kurį Lietuva išgyveno perėjimą nuo socialistinės prie pri-
vačios nuosavybės, padėjo rinkos ekonomikos pagrindus, išgyveno valstybinių 
įmonių privatizavimą, strateginių investuotojų atsiradimą bei Lietuvos eko-
nomikos integraciją į Europos Sąjungą, pasižymėjo iššūkių teisiniam regulia-
vimui gausa. Visų jų neįmanoma apžvelgti trumpame straipsnyje, todėl čia 
bus siekiama atskleisti tik svarbiausius juridinio asmens instituto pokyčius 
nuo Nepriklausomybės atkūrimo iki 2009 metų, ypatingą dėmesį skiriant ne 
chronologiniai raidai aptarti, o esminiams juridinio asmens instituto teisinio 
reguliavimo pokyčiams. Straipsnyje apžvelgiami šie juridinio asmens instituto 
raidos Lietuvoje etapai – juridinio asmens instituto reforma, siekiant sufor-
muoti privačios ekonomikos sektorių, valstybės imuniteto atsisakymas, ben-
dro civilinio teisnumo sampratos įtvirtinimas privatiems juridiniams asme-
nims, juridinio asmens sąvokos išplėtimas priėmus naują Civilinį kodeksą 
2000 metais, įmonių teisės suderinimas su Europos Sąjungos teise. Papildo-
mai aptariami naujausi doktrininiai ir teisinio reguliavimo iššūkiai, su kuriais 
susiduria įstatymų leidėjai, siekdami, kad juridinio asmens institutas atlieptų 
visų rinkos dalyvių poreikius ir nepažeistų visuomenės interesų. 

 

                                                                                                            
bendrinti šių doktrinų pavadinimai – teorija, kuri juridinį asmenį suvokia kaip valstybės su-
teiktą privilegiją, vadinama fikcijos (koncesijos) vartojant F. C. Savingny terminą, o teorija, 
kuri pripažįsta juridinio asmens subjektiškumo realumą – atskirumą nuo dalyvių valios, – 
realybės, plg. O. Gierke. Plačiau apie fikcijos ir realybės (organinę) teorijas ir jų pasekėjus žr.  
Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Ruškytė, R. ir kt. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis, t. 1. 
Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004, p. 158–160. 
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Laisvos rinkos užuomazgos – naujų juridinio asmens  
formų legalizavimas 
 
Atkūrus nepriklausomybę Lietuvos teisėkūrai iškilo neatidėliotinas už-

davinys – įteisinti fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos laisvę. Todėl ju-
ridinio asmens instituto reformavimas buvo ne mažiau svarbus kaip ir priva-
čios nuosavybės teisės instituto atkūrimas. Atsižvelgiant į nepriklausomybės 
įtvirtinimo tikslus ir pasirinktą laisvos rinkos ekonomikos plėtros modelį, bu-
vo visiškai aišku, kad sovietinių civilinių įstatymų pritaikymas naujai formuo-
jamiems turtiniams santykiams galėjo būti tik labai ribotas ir trumpalaikis. 
Todėl netrukus po nepriklausomybės atkūrimo buvo sudaryta ekspertų grupė 
naujam civiliniam kodeksui rengti. 

Pagal sovietinių civilinių įstatymų taikymo mastą jų galiojimo Lietuvoje 
laikotarpį galima skirstyti į du periodus: a) 1990 m. kovo 11 d.–1997 m. 
gruodžio 23 d. ir 2) 1997 m. gruodžio 23 d.–2001 m. liepos 1 d. (naujojo Lie-
tuvos Respublikos civilinio kodekso įsigaliojimas)583. 

Paliktų galioti įstatymų kokybiškai naujo teisinio reguliavimo poreikių 
trūkumą pirmaisiais nepriklausomybės metais, kol nebuvo iš esmės perreda-
guotas paliktas galioti sovietinis 1964 m. Civilinis kodeksas, iš dalies užpildė 
1990 metų pradžioje dar LTSR Aukščiausiosios Tarybos priimtas Nuosavy-
bės pagrindų įstatymas. 

Naujiems civiliniams santykiams klostytis ypač trukdė ta aplinkybė, kad 
greta Civilinio kodekso buvo daugybė kitų civilinių įstatymų bei jų įgyvendi-
namųjų aktų, priimtų sovietinės Vyriausybės. Todėl 1997 m. Lietuvos Res-
publikos Seimas priėmė politiškai svarbų sprendimą – nutraukti visų sovieti-
nių įstatymų galiojimą, išskyrus tuos, kurie bus įtraukti į specialų paliktų ga-
lioti įstatymų sąrašą. Siekiant šio tikslo, 1997 m. gruodžio 23 d. buvo priimtas 
įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų, pri-
imtų iki 1990 m. kovo 11 d. tolesnio galiojimo laikino pratęsimo“. 

Likęs galioti Nuosavybės pagrindų įstatymas nustatė tik pagrindines 
ekonominių santykių reglamentavimo nuostatas, tačiau jos buvo aiškiai ne-
pakankamos praktinei naujai besiformuojančių privačių verslininkų veiklai. 
Be to, reikėjo skubiai įgyvendinti ekonomikos reformą – suformuoti priva-
čios ekonomikos sektorių, išvalstybinant kapitalą ir atkuriant Lietuvos pilie-
                                                 
583 Andriulis, V.; Maksimaitis, M.; Pakalniškis, V.; Pečkaitis, J. S.; Šenavičius, A. Lietuvos teisės 

istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 514. 
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čių nuosavybės teisę į socialistinės valdžios neatlygintinai nacionalizuotą tur-
tą, sudaryti sąlygas užsienio investicijoms Lietuvoje ir t. t. Svarbiausius 1990–
2000 metų laikotarpio Lietuvos civilinės teisės šaltinius galima suskirstyti į 
tris grupes: 1) piliečių privačios nuosavybės teisės atkūrimo ir jos įtvirtinimo 
bei privataus ūkio sektorių formuojančius įstatymus, 2) įmonių įstatymus ir 
3) įstatymus, skatinančius užsienio investicijas bei tarptautinių ekonominių 
santykių plėtrą. 

Tuo pat metu Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriama-
sis Seimas skubiai priiminėjo ir įstatymus, reglamentuojančius įmonių veiklą. 
1990 m. gegužės 8 d. buvo priimtas vienas būtiniausių privačiai nuosavybei 
įgyvendinti įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Šis įstatymas 
suformulavo dvejopą įmonės sampratą – kaip teisės subjekto ir kaip teisės ob-
jekto, kurią vėliau perėmė ir naujasis Civilinis kodeksas, nustatė įmonės ne-
priklausomumo nuo valstybinės valdžios administravimo principą, nustatė 
įmonių rūšis, jų steigimo, valdymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisinius 
pagrindus. Šiuo įstatymu buvo nustatytos ir licencijuojamos ūkinės komerci-
nės veiklos sritys, taip pat įtvirtinta visiška ar dalinė valstybės monopolinė tei-
sė vykdyti tam tikras ūkinės veiklos rūšis (pavydžiui, ginklų ir šaudmenų ga-
myba ir prekyba jais, alkoholio gamyba ir pan.). Tačiau įmonių įstatymas nu-
statė tik bendruosius įmonių komercinės-ūkinės veiklos organizavimo prin-
cipus ir sąlygas. Šio įstatymo pagrindu turėjo būti priimti specialūs įstatymai, 
nustatantys įvairių įmonių rūšių steigimą ir veiklą. Todėl po įmonių įstatymų 
įsigaliojimo per gana trumpą laiko tarpsnį buvo priimti Akcinių bendrovių 
(1990 07 30), Valstybinių įmonių (1990 09 25), Ūkinių bendrijų (1990 10 
16), Žemės ūkio bendrovių (1991 04 16), Kooperatinių bendrovių (1993 06 
01) ir kiti įstatymai. 

Laisvos rinkos sąlygomis teisė, inter alia, privalo užtikrinti, kad įmonės,   
siekdamos pelno ir veikdamos konkurencinėje aplinkoje, elgtųsi sąžiningai 
santykiuose su konkurentais, bei paslaugų ir prekių pirkėjais. Sąžininga kon-
kurencija užkerta kelią rinkoms monopolizuoti ir piktnaudžiauti sutarties 
laisvės principo teikiamomis galimybėmis. Todėl sąžiningos konkurencijos 
užtikrinimas buvo vienas iš svarbiausių naujos ekonominės politikos uždavi-
nių. Šiems santykiams nustatyti buvo priimti Konkurencijos (1992 09 15) ir 
Vartotojų teisių apsaugos (1994 11 10) įstatymai.  

Visi šie įstatymai buvo daug kartų keičiami, o daugelis iš jų (pvz., Valsty-
bės turto pirminio privatizavimo, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį turtą at-
statymo, Akcinių bendrovių, Įmonių rejestro, Konkurencijos ir kiti) netgi 
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buvo pakeisti naujais įstatymais ar priimtos naujos tų įstatymų redakcijos. 
Tokią įstatymų kaitą ir nepastovumą lėmė kelios aplinkybės. Pirma, jų neto-
bulumas: įstatymai buvo rengiami ir priiminėjami labai greitai, nebuvo laiko 
ilgoms diskusijoms ir svarstymams. Todėl jų taikymo procese greitai išryškė-
davo trūkumai ir spragos, kurias reikėdavo taisyti, keičiant ir papildant nese-
nai priimtus įstatymus ar net jų papildymus. Antra priežastis – vykstant eko-
nomikos reformai sparčiai kintanti tikrovė objektyviai skatino atgyvenusius 
įstatymus keisti naujais. Taip pat tarptautinių ekonominių santykių plėtrai 
ypatingos reikšmės turėjo Lietuvos civilinių įstatymų unifikavimo (tarptauti-
nių konvencijų ir kitų tarptautinės teisės aktų priėmimas) ir derinimo (na-
cionalinės teisės priderinimas prie tarptautiniu mastu nusistovėjusių turtinių 
santykių teisinio reglamentavimo standartų) proceso pradžia ir sparti jo plėtra. 

 
 
Valstybės imuniteto civiliniuose teisiniuose santykiuose  
atsisakymas, juridinių asmenų teisnumo liberalizavimas 
 
Sovietinė civilinė teisė, reglamentuodama civilinių teisinių santykių da-

lyvių teisinį statusą, nustatydama jų rūšis ir jų civilinio teisnumo turinį, siekė 
kontroliuoti civilinės teisės subjektų dalyvavimą civilinėje apyvartoje, užkirsti 
kelią bet kokioms laisvos ekonomikos apraiškoms. Todėl sovietinės civilinės 
teisės normos be atitinkamų jų pakeitimų, papildymo ir naujo interpretavimo 
netiko naujai besikuriančiai teisinei sistemai. Palikto galioti Civilinio kodek-
so skyrius „Asmenys“ numatė dvi civilinės teisės subjektų rūšis – piliečius ir 
juridinius asmenis. Tačiau kitame civilinio kodekso skyriuje „Nuosavybės tei-
sė“ buvo išskirtas ypatingas nuosavybės teisės subjektas – valstybė, o ji nebuvo 
priskiriama juridiniams asmenims. Valstybė, kaip politinės valdžios turėtoja, 
turtinių santykių srityje buvo nustačiusi sau įvairių privilegijų. Pagrindinė iš 
jų – esminiai apribojimai nukreipti išieškojimą pagal kitų asmenų reikalavi-
mus į valstybės turtą. Todėl teisės doktrinoje socialistinė valstybė buvo trak-
tuojama kaip ypatingas civilinės teisės subjektas. Piliečių teisnumas sovietinė-
je civilinėje teisėje buvo ribotas – jie nuosavybės teise galėjo turėti ribotą ob-
jektų kiekį, savo nuosavybės negalėjo naudoti ūkinei-komercinei veiklai. Juri-
dinių asmenų teisnumas taip pat buvo ribotas. Jie turėjo tik specialųjį teisnu-
mą, kuris buvo labai siauro turinio. Tokiu būdu valstybė kontroliavo, kaip 
naudojamas valstybės turtas. Tačiau visa tai varžė civilinės teisės subjektų ini-
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ciatyvą, stabdė spontanišką kapitalo persiliejimą iš nepelningų ūkinės veiklos 
sričių į kitas pelningesnes ir, žinoma, galiausiai tai slopino ekonomikos plėtrą. 
Palikto galioti 1964 m. Civilinio kodekso civilinių teisinių santykių subjektų 
teisnumo apribojimus, įtvirtintą nelygią jų padėtį prieš įstatymus iš dalies pa-
naikino naujai priimti Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, o vėliau jį pakeitusi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, įmonių įstatymai ir 1994 m. palikto galio-
ti Civilinio kodekso pataisos bei papildymai.  

Ypač reikšmingą įtaką atsisakant valstybės imuniteto turėjo Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo praktika, principingai pasisakiusi prieš valstybės imu-
niteto civiliniuose teisiniuose santykiuose atgaivinimo tendencijas: „Valstybė, 
atsižvelgdama į savo funkcijų įgyvendinimo specifiką, gali nustatyti tam tikrus 
savo civilinės atsakomybės ypatumus, specialių normų pagalba numatydama iš-
imtis iš (...) civilinės atsakomybės taisyklių. Tačiau jeigu specialių normų nėra, 
valstybės civilinė atsakomybė turi būti nustatoma pagal bendras taisykles (...)“ 
(civ. byla Nr. 3K-3-926/2000). Kitoje panašioje byloje, remiantis paminėta 
nutartimi, ši pozicija dar labiau sustiprinama teiginiu, kad: „Priešinga išvada 
reikštų, jog civiliniuose teisiniuose santykiuose pripažįstamas valstybės imunite-
tas, kas prieštarautų tiek konstituciniam lygybės prieš įstatymą principui, tiek 
Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtintai asmens teisei į žalos atlyginimą, 
tiek ir šiuolaikiniam požiūriui į valstybės imunitetą“ (civ. byla Nr. 3K-
1/1998584). 

Šiandien civiliniuose teisiniuose santykiuose valstybė jau expressis verbis 
atsisako savo valdingų įgalinimų585 – dabar galiojančio CK 2.36 straipsnio 1 
dalis nustato, kad valstybė, savivaldybė ir jų institucijos yra civilinių santykių 
dalyvės lygiais pagrindais, kaip ir visi kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Re-
miantis minėta nuostata galima teigti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose 
Lietuvos Respublika apriboja savo diskrecijos teisę, įsipareigodama veikti ly-
giateisiškai su kitais civilinės teisės subjektais. Valstybei, savivaldybėms ir jų 
institucijoms civiliniuose teisiniuose santykiuose taikomi tie patys principai 
kaip ir privatiems asmenims – sutarties laisvės, nuosavybės neliečiamumo, ne-
sikišimo į privačius santykius ir kt. 

Valstybė per savo valdymo institucijas lygiateisiškai su kitais civilinių tei-
sinių santykių subjektais dalyvauja daiktiniuose, paveldėjimo ir prievoliniuose 

                                                 
584 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. sausio 5 d. 

nutartis, priimta civilinėje byloje V. Stukonis v. JAV ambasada (civ. byla Nr. 3K-1/1998). 
585 Civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Vilnius: Justitia, 2002, 102 p. 
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santykiuose.586 Valstybė ir savivaldybės taip pat yra civilinių santykių subjek-
tai, kai prievolė atsiranda iš žalos padarymo.587 

Valstybės imuniteto civiliniuose teisiniuose santykiuose atsisakymas bu-
vo reikšmingas žingsnis ne tik demokratinės valdymo sistemos link, bet ir vei-
kė tolesnę juridinių asmenų reformą, kurios pasekmė buvo nauja juridinių 
asmenų klasifikacija ir specialaus teisnumo privatiems juridiniams asmenims 
atsisakymas. 

 
 
Naujos juridinių asmenų klasifikacijos link 
 
Atkūrus nepriklausomybę palikto galioti 1964 m. Civilinio kodekso ju-

ridinių asmenų klasifikacija visiškai neatitiko to meto poreikių. Todėl jį per-
redaguojant 1994 metų gegužės 17 d. tos klasifikacijos buvo atsisakyta. Atski-
rų juridinių asmenų steigimo ir veiklos, jų teisnumo, valdymo, reorganizavi-
mo ir likvidavimo tvarkos ypatumai buvo nustatyti daugelyje naujai priimtų 
įstatymų ir jų įgyvendinamųjų norminių aktų. Tai sudarė prielaidas teisės 
doktrinai naujai suklasifikuoti juridinius asmenis. Pirmiausia juos pradėta 
skirstyti į viešuosius ir privačius. Tuo metu viešieji juridiniai asmenys buvo 
skirstomi ne pagal juridinio asmens steigimo intereso pobūdį, o pagal valdin-
gų įgalinimų turėjimo ar jų neturėjimo kriterijų. Todėl kai kurie juridiniai 
asmenys, dabar priskiriami prie viešųjų juridinių asmenų, buvo priskiriami 
prie privačių (pvz., valstybės ir savivaldybės įmonės, religinės bendruomenės 
ir t. t.)588.   

Juridiniai asmenys, kaip ir dabar galiojančiame 2000 m. Civiliniame ko-
dekse, buvo skirstomi į įmones, įstaigas ir organizacijas. Kaip atskiri civilinės 
teisės subjektai vis dar buvo išskiriama valstybė ir savivaldybės. Nors šios klasi-
fikacijos labiau buvo reikšmingos teisės doktrinai nei praktiniam įstatymų 

                                                 
586 Valstybė gali įgyti turtą pagal testamentą kaip ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, tačiau jos 

teisnumo turinys skiriasi nuo kitų viešųjų juridinių asmenų. Pavyzdžiui, CK draudžia įgyti 
įgyjamąja senatimi daiktus, priklausančius valstybei (CK 4.69 str.). Valstybė gali paimti vi-
suomenės poreikiams daiktus, priklausančius asmeniui nuosavybės teise (CK 4.100 str.). 

587 Pavyzdžiui, pagal CK 6.271 str. žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų 
aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės val-
džios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto. 

588 Žr. Vitkevičius, P.; Vėlyvis, S.; Mikelėnas, V. ir kt. Civilinė teisė. Kaunas: Vijusta, 1998, p. 
145, 146. 
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taikymo veiklai. Tačiau didesne praktine reikšme juridinių asmenų klasifika-
cija nepasižymėjo, nes iki pat naujojo kodekso įsigaliojimo visi juridiniai as-
menys turėjo tik specialųjį civilinį teisnumą. Reikšmingesnis buvo juridinių 
asmenų suskirstymas į įmones, įstaigas ir organizacijas. Įmonės steigiamos 
ūkinei-komercinei veiklai plėtoti ir pelnui gauti, jos buvo registruojamos 
įmonių rejestre, kuris buvo įsteigtas ir veikė pagal Įmonių rejestro įstatymą 
(1990 07 31). Kiti juridiniai asmenys (įstaigos ir organizacijos) negalėjo užsi-
imti ūkine-komercine veikla ir siekti pelno. Įmonių klasifikacija buvo pateik-
ta Įmonių įstatyme. Jo 6 str. nustatė, kad Lietuvos Respublikoje gali veikti 
šios įmonės: 1) individualios (personalinės) įmonės; 2) tikrosios ūkinės ben-
drijos; 3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos; 4) akcinės bendro-
vės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės; 5) valstybės įmo-
nės; 6) savivaldybės įmonės; 7) žemės ūkio bendrovės; 8) kooperatinės ben-
drovės (kooperatyvai). Visas šias įmones buvo galima suskirstyti į dvi rūšis – 
tai ribotos ir neribotos atsakomybės įmonės. Neribotos atsakomybės įmonės 
– tai individualios (personalinės) įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir ko-
manditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Šioms įmonėms buvo būdinga, 
kad jų steigėjų turtas nebuvo atskirtas nuo įmonės turto. Todėl įmonės steigė-
jai savo turtu visiškai (neribotai) atsakydavo už savo įsteigtų įmonių skolas, jei 
jų turto neužtekdavo atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Be to, šios įmonės 
neturėjo juridinio asmens teisių. Todėl jų teisinis subjektiškumas nebuvo sa-
varankiškas, o visiškai priklausomas nuo jų steigėjų civilinio teisinio subjek-
tiškumo. Visos kitos įmonės turėjo juridinio asmens statusą, veikė savarankiš-
kai, o jų steigėjai neatsakė pagal juridinio asmens prievoles.  

 Šiandien juridiniai asmenys teisės doktrinoje dažniausiai skirstomi pagal 
du požymius – dalyvių atsakomybės pagal juridinio asmens prievoles ribas bei 
teisnumo turinį. Klasifikacija pagal dalyvių atsakomybės už juridinio asmens 
prievoles ribas iš esmės išliko nepakitusi nuo 1964 m. Civilinio kodekso galio-
jimo, keitėsi tik juridinių asmenų skirstymas pagal teisnumo turinį. 

 
 
Juridinių asmenų klasifikacija pagal dalyvių atsakomybės  
pagal juridinio asmens prievoles ribas 
 
Naujame CK pagal dalyvių atsakomybės už juridinio asmens prievoles 

ribas juridiniai asmenys skirstomi į neribotos (individuali įmonė, ūkinė ben-
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drija) ir ribotos atsakomybės (visi kiti) juridinius asmenis (Žr. CK 2.50 str. 4 
d.). Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juri-
dinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Ribotos 
atsakomybės juridinių asmenų steigėjai už juridinio asmens prievoles neatsa-
ko, išskyrus tuos atvejus, kai nesąžiningi juridinio asmens dalyvio veiksmai 
sukelia juridinio asmens nemokumą. Tuo atveju, kai juridinis asmuo negali 
įvykdyti prievolės dėl nesąžiningų juridinio asmens dalyvio veiksmų, juridinio 
asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai 
(CK 2.50 str. 3d.). Ši norma nustato papildomą atsakomybę juridinio asmens 
dalyviams, kad jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsako-
mybės tais atvejais, kai jų veiksmai lemia, kad juridinis asmuo negali visiškai 
įvykdyti prievolės kreditoriui ir siekia jos išvengti nesąžiningais veiksmais.589 
Juridinio asmens dalyvių nesąžiningumu laikomi šie veiksmai – dalyvis neuž-
tikrina nuo jo priklausančių juridinio asmens veiklai nustatytų teisės aktų 
reikalavimų laikymosi, neatlieka veiksmų, kurių galima tikėtis iš rūpestingo 
dalyvio, ir atlieka veiksmus, bloginančius juridinio asmens finansinę padėtį. 
Tai turi įtakos, jei dalyvis gali daryti įtaką priimant sprendimus.  

Iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusiame Civiliniame kodekse buvo aiški ten-
dencija įmonėms su neribota atsakomybe (faktiškai, individualiai įmonei ir 
ūkinei bendrijai) nepriskirti ir juridinio asmens teisių.590 1964 m. CK nuosek-
liai laikėsi idėjos, kad juridinis asmuo yra ribotos atsakomybės. Dabartinis LR 
CK suteikia ir neribotos atsakomybės organizacinėms formoms juridinio as-
mens teises591, tačiau palieka galioti bendrą taisyklę, kad nesant bendrųjų ža-
los pagrindų juridinio asmens dalyvis neatsako pagal jo prievoles, nebent ki-
taip nurodyta specialiuose įstatymuose.592 Abu kodeksai priskiria juridiniam 
asmeniui du bruožus: atskirą nuo savo dalyvių valią ir turtą, nes šis „gali savo 
vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas“. (1964 m. CK tiesiogiai pamini, kad 

                                                 
589 Nesąžiningų veiksmų konstatavimas ir reiškia juridinio asmens dalyvio kaltę ( plg. LAT c.b. 

Nr. 3K-3-124/2004). 
590 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (oficialus tekstas su pakeitimais iki 1998 m. rugsėjo  

10 d.).  Valstybės žinios. 1964, Nr. 19-138; negalioja nuo 2001-07-01, 22, 23 str. 
591 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstaty-

mas. Valstybės žinios. 2000, Nr. VIII – 1864, 13 str. 
592 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 74. 2.33 str. 1 d. „Juridi-

nis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu 
įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme“, 2.50 str. 2 d. 
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juridinis asmuo turi „savo turtą“593, o naujasis LR CK apsiriboja dispozityvine 
norma – gali „turėti teises“, vadinasi – ir nuosavybės teisę.)  

Lietuvos mokslinėje literatūroje juridinio asmens samprata aptariama 
tiesiog apibrėžiant jo požymius, galima rasti net keletą chrestomatinių šių po-
žymių rinkinių.594 Ir įsigaliojus 2001 m. CK, iš esmės pakeitusiam juridinio 
asmens paradigmą ribotos atsakomybės aspektu, buvo išvengta nuodugnesnės 
pasikeitimo analizės, apsiribojant dar vienu juridinio asmens požymių apta-
rimu Kodekso 2 knygos komentare.595 Įdomu tai, kad turto atskirumas buvo 
įvardytas kaip išvestinis juridinio asmens požymis. Vienas pagrindinių juridi-
nio asmens steigimo tikslų – turto personifikavimas596, t. y. ne tik pavertimas 
jo kapitalu, bet ir prievolių užtikrinimo priemone kreditoriams. Todėl turto 
atskirumo savybė yra esminis juridinio asmens požymis597, kuris negali būti 
užtikrintas grynai sutartinėmis priemonėmis. Per juridinio asmens institutą 
diversifikuojami potencialūs kreditoriai ir taip sumažinama ūkinės-komer-
cinės veiklos organizavimo kaina. 

Šiuolaikiniai mokslininkai pripažįsta, kad pagrindinė juridinio asmens 
atliekama funkcija, kurios negali atlikti prievolių teisė – sukurti atskirą garan-
tinį fondą juridinio asmens kreditoriams, suteikiant jiems pirmenybę prieš 
asmeninius juridinio asmens savininko kreditorius. Tačiau toks turto perso-
nifikavimas savaime nereiškia, kad juridinis asmuo būtinai turi turėti ribotos 
atsakomybės privilegiją. Kadangi 2001 m. Lietuvos juridinių asmenų institu-
tas pasipildė naujais neribotos atsakomybės juridiniais asmenimis, individua-
lia įmone ir ūkine bendrija, todėl turto atskirumo ir ribotos atsakomybės san-
tykis tapo ypač aktualus Lietuvos teisės mokslui.598 Kokios priežastys nulėmė 
                                                 
593 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (oficialus tekstas su pakeitimais iki 1998 m. rugsėjo  

10 d.). Valstybės žinios. 1964, Nr. 19-138; negalioja nuo 2001-07-01, 23 str. 
594 Pvz., Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P. Civilinė teisė. Bendroji dalis. I 

tomas, p. 155. 
595 Komentaro autoriai juridinio asmens požymius klasifikuoja į pirminius ir išvestinius. Prie 

pirminių požymių priskyrė organizacinį vieningumą, civilinis veiksnumą ir teisnumą bei ci-
vilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą, o prie išvestinių požymių – turto atskirumą bei juri-
dinio asmens pavadinimą. Mikelėnas, V.; Bartkus, G. et al. Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Vilnius: Justitia, 2002, p. 93–96. 

596 Žr. plačiau: Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P. Civilinė teisė. Bendroji 
dalis. I tomas, p. 156. 

597 Hansmann, H.; Kraakman, R. The Essential Role of Organizational Law. 110 Yale Law 
Journal, 2000, p. 4. 

598 Žr. LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (2000-07-18, 
Nr. VIII–1864), 13 str.  
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pasikeitimą juridinių asmenų klasifikacijoje, teisės mokslininkai jau pasisakė: 
I. Vėgėlė savo monografijoje pabrėžė, kad individualios įmonės priskyrimas 
prie juridinių asmenų yra pažangus, nes supaprastina Europos Sąjungos įmo-
nių teisės nuostatų įgyvendinimą.599 Nors reforma iš esmės palietė tik dvi 
veiklos organizavimo formas, dabar jau – juridinio asmens teisines formas, ta-
čiau padidinus juridinių asmenų kiekį, juridinio asmens samprata pasikeitė iš 
esmės: ribota atsakomybė, ligi tol buvusi esminiu juridinio asmens požymiu, 
tapo tik išvestiniu elementu – turto atskirumas imtas traktuoti daug plačiau 
– kaip pozityvus turto personifikavimas.600 Juridinis asmuo išlaiko turto at-
skirumo požymį, tačiau jis reiškia jau ne atsakomybės ribojimą tam tikru tur-
to aktyvu, o tiesiog tai, kad juridinio asmens turtas traukiamas į apskaitą at-
skirai nuo įmonės savininko turto.601  

 
 
Juridinių asmenų klasifikacija pagal teisnumo turinį 
 
Pradėjus reformuoti sovietinę teisinę sistemą juridinių asmenų teisinis 

subjektiškumas kito mažiau nei fizinių asmenų, nes išliko iš esmės nepakeistos 
1964 m. Civilinio kodekso nuostatos, įtvirtinančios specialųjį juridinio as-
mens civilinį teisnumą602. Tai reiškė, kad juridinis asmuo, kaip ir sovietiniais 
laikais, galėjo įgyti tik tokias teises ir pareigas, kurios neprieštaravo jo tiks-
lams. Vakarų teisės tradicijoje specialusis juridinio asmens civilinis teisnumas 
būdingas tik viešiesiems juridiniams asmenims.603 Tačiau sovietinė civilinė 
teisė nepripažino teisės skirstymo į privačią ir viešąją. Todėl ir juridiniai as-
menys, tarp jų ir įmonės, turėjo vienodą – specialųjį civilinį teisnumą. Palik-
                                                 
599 Vėgėlė, I. Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje. Vilnius: 

Eugrimas, 2002. 
600 Individualios įmonės turtas yra atskirtas nuo fizinio asmens – įmonininko turto pozityviuo-

ju būdu, kad taptų savarankiška prievolių užtikrinimo priemone šio juridinio asmens kredi-
torių atžvilgiu. Taip pat ir Ūkinės bendrijos organizacinė forma sukuria specialų turtinį re-
žimą bendrijos dalyvių turtui, įneštam į bendriją, kad šis taptų garantija bendrijos kredito-
riams. 

601 Žr. plačiau: Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P. Civilinė teisė. Bendroji 
dalis, I tomas, p. 156. 

602 1964 CK 49 str. Žr. plačiau – Vitkevičius, P.; Vėlyvis, S.; Mikelėnas, V. ir kt. Civilinė teisė, 
Kaunas: Vijusta, 1998, p. 149. 

603 Žr. Plačiau – Mizaras, V.; Bublienė, D.; Greičienė, J. ir kt. Europos Sąjungos teisės aktų įgy-
vendinimas Lietuvos civilinėje teisėje. Teisinės informacijos centras, 2005, p. 76–77. 
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tame galioti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse šis sovietinės teisės re-
liktas, deja, išliko iki pat naujojo kodekso įsigaliojimo. Specialaus teisnumo 
varžantį poveikį sušvelnino atskiras įmonių rūšis reglamentuojantys įstaty-
mai. Jie buvo nustatę, kad įmonės gali užsiimti bet kokia įstatymais neuž-
drausta veikla. Tačiau Civiliniame kodekse buvo nustatyta, kad sandoriai, su-
daryti prieštaraujant juridinio asmens tikslams, negalioja (49 str.). Tai faktiš-
kai įtvirtino ultra vires604 doktriną ir iš esmės varžė įmonių ūkinės-komercinės 
veiklos laisvę. Norėdamos bent iš dalies išvengti sudarytų sandorių negalioji-
mo grėsmės, įmonės steigimo dokumentuose būtinai turėjo išvardyti visas 
įmanomas veiklos sritis bei tikslus. 

Lietuvos teisinis reguliavimas (žr. CK 2.74 straipsnio 1 dalį, Kooperati-
nių bendrovių įstatymo 7 straipsnį, Žemės ūkio bendrovių įstatymo 4 
straipsnį) šiandien pripažįsta, kad pelno siekiantys juridiniai asmenys turi 
bendrąjį teisnumą. Be abejonės, teisinio reguliavimo šioje srityje reformai tu-
rėjo įtakos Lietuvos įmonių teisės suderinimas su Europos Sąjungos teise, 
konkrečiai, Pirmosios Tarybos direktyvos 68/151/EEB perkėlimas, taip pat ir 
bendra vakarų teisinės tradicijos recepcija. Kadangi ultra vires doktrina nebe-
atitinka trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, nes visada yra rizika, 
kad dėl prieštaravimo įmonės veiklos tikslams ar valdymo organų kompeten-
cijos neatitikimo sandoris bus pripažintas negaliojančiu, šiuolaikinė civilinės 
teisės doktrina pripažįsta, kad privataus juridinio asmens sandoris, nors ir su-
darytas ultra vires, negali būti pripažintas negaliojančiu, išskyrus tuos atvejus, 
kai kita sandorio šalis buvo nesąžininga.  

Šiandien ultra vires doktrina privačių juridinių asmenų atžvilgiu taikoma 
tik siekiant apsaugoti juridinio asmens bei jo dalyvių interesus – direktoriaus 
įgaliojimų viršijimas yra veiksmų neteisėtumo įrodymas, taigi viena iš civilinės 
atskomybės už įmonei padarytą žalą sąlygų. Be to, įmonės akcininkas, sužino-
jęs apie vadovo ketinimus sudaryti ultra vires sandorį, turi teisę reikalauti, kad 
teismas uždraustų jam sudaryti tokį sandorį (plg. CK 6.255 straipsnį).  

                                                 
604 Ultra vires reiškia „daugiau negu leidžia jėgos“. Ši sąvoka nusako veiksmus, viršijančius nu-

statytą kompetenciją. Pagal ultra vires doktriną kiekvienas juridinio asmens sandoris, ne-
numatytas įstatuose, neatitinkantis jo veiklos tikslų, yra ultra vires sandoris. Įmonių teisėje 
ultra vires doktrina istoriškai pradėta taikyti, siekiant uždrausti įmonėms verstis veikla, ne-
numatyta jų steigimo dokumentuose. Sandoriai, sudaryti veikiant ultra vires, buvo pripažįs-
tami negaliojančiais. 
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Pagal teisnumo turinį šiuolaikinėje Lietuvos teisėje juridiniai asmenys 
skirstomi į viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, kaip ir pertvarkyta-
me 1964 m. CK, tačiau esminiu kiterijumi atribojant viešuosius juridinius 
asmenis nuo privačiųjų yra jau ne valdingų įgalinimų turėjimas, o jų steigėjų 
interesų pobūdis. Privačių juridinių asmenų tikslas tenkinti privačius jų stei-
gėjų interesus (tai kredito unijos, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio ben-
drovės, bankai, draudimo įmonės, bendrovės, ūkinės bendrijos, individualios 
įmonės). Privačių juridinių asmenų teisnumas yra bendras, t. y. jie gali įgyti ir 
turėti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti rei-
kalingos fizinio asmens savybės (CK 2.74 str.), taip pat jų sandorių galiojimo 
neriboja jų veiklos tikslai ar įstatuose numatyta valdymo organų kompetenci-
ja. Viešieji – tokie juridiniai asmenys, kurie įsteigti nesiekiančių naudos sau 
asmenų ir kurių tikslas yra tenkinti viešuosius interesus (nauda visuomenei) 
(pvz., valstybė, savivaldybės, valstybės ar savivaldybės institucijos (teismai), 
daugiabučių namų savininkų bendrijos, profesinės sąjungos, viešosios įstaigos, 
sodininkų bendrijos, valstybės ir savivaldybių įmonės, fondai ir asociacijos). 
Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus. Viešojo 
intereso sąvoka yra labai plati: viešam interesui tarnauja įstaigos, teikiančios 
paslaugas, būtinas visai visuomenei – sveikatos priežiūros, bendrojo lavinimo, 
švietimo, sporto, mokslo. Tačiau tam pačiam viešam interesui įgyvendinti 
steigiamos ir tokios organizacijos, kurių veikla naudinga tik tam tikroms siau-
roms asmenų grupėms – pavyzdžiui, medžiotojų ir žvejų būreliai, konjako, 
vyno, klubai ar pan., taigi viešuoju interesu gali būti pripažintas ir nedidelės 
visuomenės grupės interesas. CK nenurodo sričių, kuriose leista veikti viešie-
siems juridiniams asmenims, tačiau pavyzdinis būtų šių sričių sąrašas: sociali-
nė, darbo santykių (profsąjungos), religinė (CK 2.37 str.), švietimo, kultūros, 
mokslo, ekologinė, sveikatos apsaugos, sporto ir kitos605. Viešųjų juridinių 
asmenų teisnumas yra specialus, t. y. gali įgyti tokias civilines teises ir pareigas, 
kurios neprieštarauja jų steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Tačiau tai 
nereiškia, kad viešieji juridiniai asmenys negali siekti pelno.606 Jiems tiesiog 
draudžiama skirstyti pelną steigėjams darbuotojams, susijusiems asmenims, jei 
jie nėra viešojo juridinio asmens naudos gavėjai. Taigi pelno neskirstymas reiš-

                                                 
605 Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P. Civilinė teisė. Bendroji dalis, I to-

mas, p. 261. 
606 Po nepriklausomybės paskelbimo iki naujo Civilinio kodekso įsigaliojimo doktrinoje galiojo 

nuomonė, kad viešieji juridiniai asmenys nesiekia pelno. Žr. Civilinė teisė. 1998, p. 144, 
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kia, kad viešojo juridinio asmens nariai, savininkai, rėmėjai bei kiti asmenys 
jokiu atveju negali gauti kapitalo grąžos iš į ją įdėtų lėšų. Šio principo įgyven-
dinimas pasireiškia dvejopai. Pirma, viešiesiems juridiniams asmenims nelei-
džiama paskirstyti pelno kaip tam tikro laikotarpio teigiamo finansinio rezul-
tato. Antra, likviduojant viešąjį juridinį asmenį neleidžiama paskirstyti per jo 
egzistavimo laikotarpį sukaupto turto.  

  Kaip pažymi R. Šimašius, pelno neskirstymo principas yra svarbus bent 
dviem požiūriais. Pirma, pelno neskirstymo principo įgyvendinimas yra būti-
nas norint užtikrinti viešųjų juridinių asmenų rėmėjų interesus, kurie nori 
būti tikri, kad jų parama, nario mokestis ar savanoriška veikla bus panaudota 
tam, kam buvo skirta. Antra, pelno neskirstymo principo įgyvendinimas yra 
būtinas, norint užtikrinti, kad viešajam juridiniam asmeniui naudojantis pa-
lankesniu mokestiniu režimu, šis režimas nebus panaudojamas netinkamai. 
Be pelno neskirstymo principo viešieji juridiniai asmenys galėtų veikti kaip 
pelno siekiančios įmonės, o mokestinio režimo skirtumai taptų tiesiog viešie-
siems juridiniams asmenims suteikta privilegija607. 

 
 
Europos Sąjungos teisės perkėlimas į Lietuvos įmonių teisę 
 
Neabejotinai reikšmingiausią įtaką juridinio asmens teisiniam reguliavi-

mui padarė Lietuvos teisės suderinimas su Europos Sąjungos teise.608 Visų 
pirma Europos Sąjungos įmonių teisė sukūrė standartus, kurių turėjo laikytis 
įstatymų leidėjai reglamentuodami klausimus, jau sureguliuotus vidaus teisėje 
(pavyzdžiui, kaip jau buvo minėta – teko atsisakyti ultra vires dokrinos priva-
čių juridnių asmenų atžvilgiu) antra, ES teisė į Lietuvos vidaus teisę perkėlė 
naujas juridinių asmenų teisines formas, kurių poreikį diktavo ne nacionali-
nės, bet Europos Sąjungos lygmens reikmės. 

Įmonių teisės sektoriaus acquis communautaire sudaro Tarybos direkty-
vos ir reglamentai.609 Ratione personae ES įmonių teisės reglamentavimas pa-
                                                 
607 Šimašius, R. Ne pelno organizacijos. Prigimtis ir reglamentavimas. Vilnius: Eugrimas, 2007. 
608 Dėl straipsnio apimties neįmanoma detaliai aptarti visų perkeltų teisės aktų ir jų pakeitimų 

(pvz., neaptariami teisės aktai, reglamentuojantys įmonių apmokesdinimo klausimus), apsi-
ribojama tik reikšmingiausiais Lietuvos įmonių teisei. 

609 <http://eur-lex.europa.eu/lt/legis/20090501/chap1710.htm>. Dabar galiojantys teisės ak-
tai: Pirmoji Tarybos direktyva 68/151/EEB nustato bendrovių informacijos viešumo ir 
duomenų bei dokumentų atskleidimą, bendrovės sandorių galiojimo (iki įsteigimo ir po jo) 
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lietė daugiausia Lietuvos bendrovių teisę – bendrovių steigimą, reorganizavi-
mą, finansinę atskaitomybę ir t. t. Taip pat ES teisė įtvirtino Lietuvos nacio-
nalinėje teisėje sui generis ES juridinius asmenis Europos ekonominių interesų 
grupę,610 Europos bendrovę611 bei Europos kooperatinę bendrovę.612 

 
 
Juridinio asmens doktrinos raida 
 
Kaip jau buvo minėta, sovietinė teisė, reglamentuodama juridinio as-

mens institutą, faktiškai pimenybę teikė fikcijos teorijai, kurios požiūriu juri-
dinis asmuo yra dirbtinis valstybės valios kūrinys, todėl valstybė gali savavališ-
kai suteikti ir atimti jam teises ir pareigas, kurios konkrečiu istoriniu laiko-
tarpiu valstybės požiūriu yra būtinos. Atkūrus nepriklausomybę, teisės dokt-
rina ėmė linkti realybės teorijos link, nes ji esminį dėmesį skyrė juridinio as-

                                                                                                            
klausimus, bendrovės įsteigimo negaliojimo pagrindus. Antroji Tarybos direktyva 
77/91/EEB – bendrovių kapitalą, Trečioji Tarybos direktyva 78/855/EEB – bendrovių 
jungimąsi, 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/56/EB reg-
lamentuoja ribotos atsakomybės bendrovių jungimąsi, peržengiant vienos valstybės ribas 
Ketvirtoji Tarybos Direktyva – tam tikrų tipų bendrovių metines atskaitomybes, Šeštoji 
Tarybos direktyva 82/891/EEB – bendrovių skaidymąsi, Septintoji Tarybos direktyva 
83/349/EEB – konsoliduotą atskaitomybę, 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2006/43/EB – teisės aktų nustatytą metinės finansinės atskaitomybės ir 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą, (iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 
78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB), Vienuolik-
toji Tarybos direktyva 89/666/EEB – užsienio įmonių filialų steigimą, Dvyliktoji Tarybos 
direktyva 89/667/EEB – vieno asmens bendrovės steigimą. 2004 m. balandžio 21 d. Euro-
pos Parlamento ir tarybos Direktyva 2004/25/EB – įmonių perėmimo pasiūlymus, 2007 
m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB – naudojimąsi tam 
tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje 
rinkoje. 

610 Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 „Dėl Europos ekonominių interesų grupių“, 
<http://eur-lex.europa.eu/lt/legis/20090501/chap1710.htm>.  

611 2001 m. spalio 8 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) 
statuto, 2001 m. spalio 8 d. Tarybos Direktyva 2001/86/EB, papildanti Europos bendrovės 
įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus. 

612 2003 m. liepos 22 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės 
bendrovės (SCE) statuto, 2003 m. liepos 22 d. Tarybos Direktyva 2003/72/EB, papildanti 
Europos kooperatinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo (OLL 207, 2003 08 
18, p. 25–36). 
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mens teisiniam subjektiškumui. Tačiau ir remiantis realybės teorija šiandien 
jau nebegalima paaiškinti (o juo labiau grįsti teisinio reguliavimo) ne tik teisi-
nių santykių, besiklostančių tarp visų juridinio asmens interesų grupių – ak-
cininkų, kreditorių, darbuotojų, valdymo organų, bet ir spręsti daugelio kitų 
problemų: apibrėžti, kurios organizacinės formos turi turėti juridinio asmens 
statusą, pagrįsti vienanarių bendrovių egzistavimo teisėtumą ar atsakyti į 
klausimus, kokiais atvejais yra pagrįstas rizikos eksternalizavimas – t. y. ribo-
tos atsakomybės juridiniam asmeniui suteikimas, kieno interesai labiau turėtų 
būti ginami juridiniam asmeniui esant nemokiam, kam juridinio asmens val-
dymo organai turi pareigas – tik akcininkams ar ir darbuotojams bei kredito-
riams, ir panašiai. Bandymas spręsti problemas, remiantis klasikine doktrina, 
konkrečiai, realybės teorija, veda į juridinio asmens instituto ontologizavimą. 
Apie tokios tendencijos pavojus įspėjo jau H. Kelsenas, teigdamas, jog „tai, 
kad „juridinio asmens“ antropomorfinė metafora yra klaidingai interpretuo-
jama kaip reali esybė, kaip kažkoks antžmogis arba organizmas, yra neleistina 
mąstymo palengvinimo priemonės arba pagalbinės sąvokos, jurisprudencijos 
sukonstruotos tik tam, kad būtų galima paprasčiau ir vaizdingiau aprašyti su-
dėtingą teisinę situaciją, hipostazė. Toks hipostazavimas ne tik trukdo aprašy-
ti reikiamus faktus, bet ir sukuria tariamų problemų, kurias jurisprudencija 
beviltiškai mėgina spręsti.“613 Fikcijos ir realybės teorijomis galima pagrįsti 
bendruosius įstatymų leidėjo tikslus, nes kiekviena jų atstovauja tam tikroms 
interesų grupėms614, tačiau kompleksinio pobūdžio teisinio reguliavimo pro-
blemoms spręsti reikalinga šiuolaikinius sudėtingus santykius tarp juridinio 
asmens interesų grupių atitinkanti teorija. 

Be abejonės, Lietuvos teisės mokslas, ieškodamas išeities iš juridinio as-
mens hipostazavimo tradicijos, turi atsigęžti į Vakarų mokslininkų darbus. 
Ypač didelę įtaką šiuolaikinei juridinio asmens sampratai, suderinančiai rea-
lius socialinius santykius ir teisės doktriną, turėjo 1937 m. ekonomisto, No-
belio premijos laureato Ronaldo Coase straipsnis „Įmonės prigimtis“.615 Šia-
me straipsnyje buvo aptariamos įmonės (t. y. juridinio asmens) atsiradimo 
reiškinys: kodėl rinkos sąlygomis atsiranda centralizuotos institucijos, vadi-
                                                 
613 Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 162–163. 
614 Fikcijos – valstybės interesą, o realybės – siekia maksimaliai suderinti dalyvių, kreditorių ir 

trečiųjų asmenų interesus, nepaneigdama valstybės teisės į juridinio asmens veiklos subalan-
suotą reguliavimą. 

615 Coase, R. H. The Nature of the Firm, the Firm, the Market, and the Law. University of Chi-
cago Press. 1988, p. 33–55. 
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namos įmonėmis, o ne priešingai – efektyvumo rinkoje siekiama per decent-
ralizuotą rinkos mechanizmą. Į šį klausimą R. Coase atsakė: pelno maksimi-
zavimas reikalauja, kad rinką pakeistų įmonė tuo atveju, kai naudojimosi rin-
kos mechanizmu kaina tampa didesnė nei įmonės administravimo išlaidos.616 
Reikšmingiausia šio straipsnio įžvalga buvo ta, kad įmonė yra ilgalaikė daugia-
šalė sutartis, kurioje visi gamybos veiksniai yra susiję su visais kitais indėlio į 
veiklą veiksniais ir priklausomi nuo jų.617 Ši įžvalga turėjo lemiamos įtakos 
šiuolaikinių mokslininkų darbuose dominuojančios juridinio asmens, kaip 
sutarčių visumos618 (toliau šiame straipsnyje sutartinė teorija), sampratai for-
muotis.619 Pagal šią teoriją juridinis asmuo yra konsensualinių santykių visu-
ma, reguliuojama esamų arba numanomų sutarčių, tarp visų juridinio asmens 
interesų grupių – inter alia, akcininkų, direktorių, darbuotojų bei kreditorių 
pagal sutartį.620 Kiekvienas juridinio asmens veikloje dalyvaujantis asmuo ar-
ba sutinka su standartinėmis sąlygomis, arba papildomai susitaria dėl savo tei-
sių apimties bei jų apsaugos.621  

                                                 
616 H. Demsetz pastebi, kad sandorių kainos teorija turi silpnų pusių. Pavyzdžiui, nepaaiškina 

situacijų, kai naudojimosi rinkos mechanizmu kaina lygi nuliui, o administravimo – prieš-
ingai, palyginti aukšti, ir vis dėlto pasirenkama įmonės forma, o ne rinkos mechanizmas.  
Demsetz, H. The Theory of the Firm Revisisted. Journal of Law Economics and Organisa-
tion. 1988, Nr. 4, p. 146. 

617 Coase, R. H. The Nature of the Firm, the Firm, the Market, and the Law. Ten pat, p. 39–
40.  

618 Angl. vartojamas „Nexus of contarcts“ terminas. 
619 Sutartinės teorijos dominavimas bendrovių teisėje visuotinai pripažįstamas teisininkų ir 

mokslininkų. Allen, W. T. Contracts and Communities in Corporation Law.  Washington 
& Lee Law Review. 1993, Nr. 50, p. 1395. Tekste Brian, R. Ch. Using Theory to Study 
Law: A Company Law Perspective. Cambridge Law Journal. 1999, Nr. 58, p. 197, 209. 

620 Išimtis – kreditoriai, kurių reikalavimai kyla iš žalos padarymo, nes jie neturi sutartinių san-
tykių su įmone. Bainbridge, S. M. Abolishing Veil Piercing. Corporate Practice Commenta-
tor. 2001, Nr. 43, p. 517, 525. 

621 Easterbrook, F. H.; Fischel, D. R. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge: 
Harvard University Press, 1991, p. 14. 
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Sutartinė teorija, skirtingai nei realybės,622 juridinio asmens teisinio sub-
jektiškumo nelaiko pagrindiniu jo požymiu. Ji neneigia juridinio subjektiš-
kumo, tačiau jos požiūriu, juridinio asmens subjektiškumas yra dirbtinis, jis 
yra tik priemonė, kuri supaprastina sutarčių visumos atstovavimo teisinius 
santykius. K. Sklovskis taip pat siūlo vertinti juridinį asmenį kaip dirbtinį da-
rinį dėl panašių priežasčių. Jo nuomone, būtina pripažinti faktą, jog nauji, 
reikalaujantys teisinio reguliavimo santykiai atsirado vėliau, nei susiformavo 
teisės sistema (arba jei ir tuo pačiu metu, tai tik vėliau buvo pripažinta būti-
nybė juos teisiškai kvalifikuoti).623 Todėl siekiant suderinti du prieštaringus 
poreikius: įtraukti į teisinio reguliavimo sritį tam tikrus socialinius santykius 
ir išlaikyti teisės sisteminį pobūdį bei vientisumą, buvo pasiektas kompromi-
sas per dirbtinio darinio perkėlimą į teisės sistemą. Juridinio asmens atsiradi-
mo dirbtinumas lemia, kad teisiniai požymiai, kurie priskiriami naujajam so-
cialiniam faktui, visiškai priklauso įstatymų leidėjo diskrecijai.624 Todėl api-
brėžiant juridinio asmens teisinį subjektiškumą, neturėtų būti taikomos ana-
logijos nei su fiziniu asmeniu, nei su asmeniu „apskritai“. Juridinis asmuo yra 
sui generis teisės subjektas, sukurtas siekiant socialinių santykių dalyvių pato-
gumo, tačiau jis nėra realus asmuo.625 Juridinis asmuo neturi jokių savarankiš-
kų interesų ir neatlieka veiksmų, atskirų nuo juridiniame asmenyje dalyvau-
jančių asmenų grupių interesų ir veiksmų.  

Sutartinė teorija atsisako vertinti juridinį asmenį kaip daiktą ir taikyti 
jam nuosavybės teisės principus.626 Santykius tarp juridinio asmens ir jo stei-

                                                 
622 Svarbu atskirti juridinio asmens realybės teoriją nuo sutartinės, nors jos turi neabejotinų 

panašumų – abi pabrėžia faktą, kad juridinis asmuo nėra tik steigėjų valios įrankis. Tačiau 
esminis skirtumas tarp šių teorijų yra požiūryje į juridiniame asmenyje dalyvaujančių grupių 
interesų apsaugos mechanizmus: realybės teorija kvestionuoja steigėjų interesų apsaugos 
pirmenybę prieš kitas interesų grupes ir pasisako už subalansuotą teisinį reguliavimą, kildi-
namą iš juridinio asmens teisinio subjektiškumo realumo, o sutartinė teorija nepripažįsta 
tokios pirmenybės. Jos požiūriu, steigėjai yra tokia pati sutarties šalis, kaip ir visos kitos in-
teresų grupės, ir jai taikoma ta pati sutarčių teisės metodologija. 

623 Analizuojant juridinio asmens teisinio subjektiškumo dibtinumą atsisakoma fikcijos termi-
no, nes jis jau vartojamas tradicinės Savingny juridinio asmens teorijos prasme. Скловский, 
К. И. Собственность в граждагском праве. Москва: Дeлo, 2000, c. 184. 

624 Ten pat. 
625 Easterbrook, F. H.; Fischel, D. R. The Economic Structure of Corporate Law. Ten pat, p. 

12. 
626 Bainbridge, S.  M. Abolishing Veil Piercing. Journal of Corporation Law, 2001, Nr. 26, p. 

485. 
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gėjų ji supranta kaip sutartinius. Taip, pavyzdžiui, akcininkai sutinka inves-
tuoti kapitalą mainais į balsavimo teisę priimant strateginius sprendimus ir 
išvestinę reikalavimo teisę į bendrovės vertę, vadovai sutinka vadovauti ben-
drovei mainais už atlyginimą ir apsaugą.627 Pagal šią teoriją juridinis asmuo yra 
standartinių sutarčių visuma, supaprastinanti rinkos dalyvių veiklą. Sąlygos 
šioms sutartims turi būti nustatomos laikantis tam tikrų normatyvinių prin-
cipų. Pagrindinis jų – sandorių išlaidų minimalizavimo principas. Standarti-
nės sąlygos turi būti tokios, kuriomis sandorį sudarytų dauguma sandorio ša-
lių, jei jie galėtų derėtis – tai vadinamosios mažoritarinės sąlygos. Šalys, ku-
rioms šios sąlygos tinka, gali jomis naudotis nesiderėdamos, o tos, kurioms 
reikalingos kitokios nuostatos, turi teisę papildomai tartis.628 Mažoritarinės 
standartinės sąlygos minimalizuoja sandorių išlaidas ta prasme, kad daugumai 
rinkos dalyvių nereikia papildomai sudarinėti daugelio sutarčių, jos papras-
čiausiai „numanomos“ pasirenkant vieną ar kitą juridinę formą.629 

Naujoji juridinio asmens doktrina naudoja ekonomikos mokslo metodo-
logiją. Pripažįstant, kad ši tendencija vertinama nevienareikšmiai, negalima 
neigti, kad „šiandien vyraujantis analitinis įrankis įmonių teisėje yra neoklasi-
kinė ekonomika“630. Šiuo požiūriu vertinant Lietuvos privatinės teisės plėtrą, 
galima daryti išvadą, kad chronologiškai per labai trumpą laiką juridinio as-
mens institutas buvo transformuotas nuo valstybės savivalės reprezentanto iki 
privačius, visų pirma ekonominius, santykius padedančios subalansuoti teisės 
priemonės. Be abejonės, valstybės ir visuomenės poreikiai kelia dar daug iššū-
kių juridinio asmens teisiniam reguliavimui – ypač dabar, kai Lietuvos ir pa-
saulio ekonomika susiduria su finansų krizės sukelta bankrotų banga, tačiau 
šios problemos yra antrinės, palyginti su sisteminio pobūdžio pokyčiais, atlik-
tais per pirmąjį nepriklausomybės dvidešimtmetį. 

 

                                                 
627 Glynn, T. P. Beyond 'Unlimiting' Shareholder Liability: Vicarious Tort Liability for Cor-

porate Officers. Vanderbilt Law Review, 2004 March, vol. 57, No. 2, p. 329.  
628 Ribstein, L. E. Limited Liability and Theories of the Corporation. Maryland Law Review. 

1991, Nr. 50, p. 80, 82.  
629 Bainbridge, S. M. Abolishing Veil Piercing. Ten pat, p. 485. 
630 Seligman, J.  Progressive Corporate Law. Lawrence E. Mitchell ed., 1995, ix. 
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Šiuolaikinis organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje:  
faktinė padėtis 
 
Organizuotas nusikalstamumas pirmuoju nepriklausomybės metų 

laikotarpiu. Organizuotas nusikalstamumas, palyginti su pirmuoju nepri-
klausomybės metų laikotarpiu, peraugo į intelektualesnius, reikalaujančius 
specialių įgūdžių nusikaltimus – prekybą žmonėmis, narkotikais, ginklais, į 
nusižengimus elektroninėje erdvėje. 2003 m. Lietuvoje buvo nustatyta 10 
aukštesnio lygio ir 44 žemesnio lygio organizuoto nusikalstamumo grupės. 
Joms priklauso apie 1200 asmenų. Organizuoto nusikalstamumo grupes su-
daro nuo 3 iki 100 ir daugiau narių, todėl skiriasi grupių hierarchinė struktū-
ra bei funkcijų pasidalijimo principas. Organizuoto nusikalstamumo grupių 
lyderiai ir nariai daugiausia Lietuvos piliečiai. Šių grupių veikloje dalyvauja ir 
moterys. Daugėja jaunų ir anksčiau neteistų asmenų. Jau nustatyta ir etninių 
nusikalstamų grupių (čečėnų, kinų ir čigonų).  

Vertinant Lietuvoje veikiančias organizuotas nusikalstamas grupuotes 
pagal jų organizuotumo lygį, hierarchinę ir vidinę struktūrą, veiklos mastą bei 
pobūdį, galima teigti, kad struktūriniu požiūriu jos yra labai skirtingos. Nors 
visų lygių nusikalstamos grupuotės yra tarpusavyje susijusios, kartu jos išlaiko 
savo savarankiškumą. Turimais duomenimis, Lietuvoje nėra bendros organi-
zacijos, kuri koordinuotų visų organizuotų nusikalstamų grupių veiklą ir galė-
tų apimti visą šalies teritoriją.631 
                                                 
631 Policijos departamento duomenys. 
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Pastarajam laikotarpiui būdinga legalaus ir nusikalstamo verslo sintezė 
bei simbiozė. Lietuviai po įstojimo į Europos Sąjungą minimi kaip vieni la-
biausiai išplėtę organizuoto nusikalstamumo ribas. Šiuo požiūriu lietuviai yra 
antri Europos Sąjungoje po italų. Pastaraisiais metais Europos Sąjungos vidu-
je labiausiai veiklą geografiškai plėtė organizuotos italų, lietuvių, olandų, len-
kų ir belgų grupuotės632. Lietuvos organizuoti nusikaltėliai dabar dažniausiai 
nevykdo žiaurių nusikaltimų bei ginkluotų išpuolių. Jų veikla yra dvejopo po-
būdžio. Visų pirma jie padirbinėja pinigus (daugiausia eurus), mokėjimo kor-
teles, pasus, vykdo internetinius nusikaltimus, pvz., neteisėtai gauna duome-
nis. Kita nusikalstama veikla – narkotikų platinimas, prekyba žmonėmis, ne-
legalios migracijos, vogtų automobilių pardavimo organizavimas, prostitucija, 
nusikaltimai, susiję su kontrabanda.  

Be abejo, įstojus į Europos Sąjungą, pasidarė lengviau keliauti, lengviau 
įsikurti, todėl daugiau žmonių išvyksta gyventi svetur. Kartais lietuviai nusi-
kaltėliai veikia, net nebūdami Lietuvoje. Pvz., iš Rusijos perka narkotikus, 
tranzitu gabena juos per Skandinaviją ar Jungtinę Karalystę.  

Tarptautiniai organizuoto nusikalstamumo ryšiai pasireiškia struktūrine 
priklausomybe tarptautinėms nusikalstamoms organizacijoms; užsienyje 
kontroliuojamų teritorijų panaudojimu nusikalstamai veiklai; slėpimuisi nuo 
baudžiamojo persekiojimo arba kitų nusikalstamų struktūrų ir padedant už-
sienio valstybių organizuotoms nusikalstamoms struktūroms; nusikaltimų 
darymu pagal užsienio valstybių nusikalstamų organizacijų užsakymus; paga-
liau patirties perdavimu.  

 
Lietuvos organizuoto nusikalstamumo veiklos geografija. Visos  or-

ganizuotos nusikalstamos grupuotės, veikiančios Lietuvos teritorijoje, turi 
panašią struktūrą. Dauguma šių grupuočių lyderių gyvena Lietuvoje. Jų nusi-
kalstama veikla neapsiriboja vien tik respublikos mastu. Organizuotos nusi-
kalstamos grupuotės nusikalsta ne tik Europos Sąjungos, bet ir kitose šalyse. 
Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės užsiima cigarečių kontraban-
da iš Rusijos Kaliningrado srities ir jas realizuoja Vokietijoje, Lenkijoje633, 
Jungtinėje Karalystėje ir Švedijoje. 

                                                 
632 Dzūkaitė, G. Organizuotų nusikaltimų plėtra lietuvius ES pralenkia tik italai. lrytas.lt 2006 

m. gegužės 18 d. Žr. http://www.lrytas.lt/?id=11445045351143932681&view=4  
633 Klaipėdos, Kauno ONTT duomenys. 
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Narkotinių medžiagų kontrabanda organizuotos nusikalstamos grupuo-
tės užsiima Olandijoje, Estijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Norvegijoje.634 Latvija 
Lietuvos organizuotų nusikalstamų grupuočių išnaudojama kaip tranzito ša-
lis. Organizuotos nusikalstamos grupuotės aktyviai bendradarbiauja su nusi-
kalstamomis grupuotėmis iš Latvijos. Ypač narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų kontrabandos srityje iš Lietuvos į Skandinavijos šalis bei Rusiją635.  

Šalyse, kuriose susitelkusios didelės išeivių lietuvių bendruomenės – Is-
panijoje, Jungtinėje Karalystėje, organizuotos nusikalstamos grupuotės užsii-
ma turto prievartavimais. Be to, šiose šalyse užfiksuojama automobilių, moto-
rolerių vagysčių.  

Vogtų automobilių identifikacinių numerių ir dokumentų klastojimu 
Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės užsiima Rusijoje636, konkre-
čiai Sankt Peterburge. Iš ten vogti automobiliai gabenami į Baltarusiją ir Ka-
zachstaną.637 

Gana paplitusios Lietuvos organizuotų nusikalstamų grupuočių vagystės 
iš parduotuvių užsienio valstybėse, taip pat navigacinės įrangos vagystės. Spe-
cifinio pobūdžio nusikalstama veikla Lietuvos organizuotos nusikalstamos 
grupuotės pasižymi Skandinavijos šalyse bei Italijoje, ten jos dažnai vagia van-
dens motociklų ir valčių variklius.638 

Jungtinėje Karalystėje pasitaiko ir žmonių grobimų atvejų, reikalaujant 
išpirkos.639 Olandija pasižymi kaip Lietuvos organizuotų nusikalstamų gru-
puočių, kurios užsiima prekyba žmonėmis, priimančia šalimi640. Prancūzijoje 
Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės klastoja dokumentus, Jung-
tinėje Karalystėje bendradarbiaudamos su vietinėmis organizuotomis grupuo-
tėmis jos prekiauja ginklais ir nusikalstamu būdu įgytais daiktais.641 

Ispanijos policijos duomenimis, Lietuvos organizuotos nusikalstamos 
grupuotės užsiima nusikalstama veikla Ispanijos jūrų uostuose. Gautas iš nu-
sikalstamos veiklos pajamas organizuotos nusikalstamos grupuotės legalizuoja 

                                                 
634 Kauno, Telšių ONTT duomenys. 
635 Panevėžio, Telšių ONTT duomenys. 
636 Telšių, Kauno ONTT duomenys. 
637 Vilniaus VPK duomenys. 
638 Panevėžio ONTT duomenys. 
639 Kauno ONTT duomenys. 
640 Kauno ONTT duomenys. 
641 Kauno ONTT duomenys. 
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Latvijoje, Airijoje, Belgijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Kanadoje, Ukrainoje.642 
Lietuvos organizuotų nusikalstamų grupuočių lyderiai yra Lietuvos pi-

liečiai, dauguma jų gyvena Lietuvoje. Kai kurių organizuotų nusikalstamų 
grupuočių lyderiai yra išvykę iš Lietuvos ir gyvena kitose Europos valstybėse, 
pvz., Ispanijoje. Organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai gautas iš nusi-
kalstamos veiklos pajamas stengiasi investuoti į legalų verslą – statybos, au-
tomobilių remonto srityse. Taip pat įgyja nekilnojamojo turto, žemės sklypų 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – Ispanijoje, Airijoje, Bulgarijoje.643 Pinigus 
stengiasi laikyti užsienio šalių bankuose: Latvijoje, Vokietijoje, Kanadoje. Pa-
prastai turimas turtas registruojamas kitų asmenų vardu.  

Pinigai plaunami įgyjant kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, deklaruo-
jant fiktyvius piniginius laimėjimus iš kazino bendrovių ir šias gautas pajamas 
investuojant į teisėtą verslą.644 Nelegalios pajamos legalizuojamos per kazino 
bendroves, sporto klubus. Paprastai tokie veiksmai atliekami per trečiuosius 
asmenis. 

 
Lietuvoje veikiančios organizuotos nusikalstamos grupuotės ir jų 

kriminologinė charakteristika. Lietuvoje veikiančių organizuotų nusikals-
tamų grupuočių dydis yra labai įvairus ir nepastovus. Tai lemia daugelis prie-
žasčių: jų nariai nuolatos traukiami baudžiamojon atsakomybėn; migruoja iš 
vienos grupės į kitą arba išvyksta į kitas valstybes; išnyksta ar atsiranda nusi-
kalstamai veiklai palankios ekonominės ir socialinės sąlygos; nusikalstamos 
veiklos dalyviai nutraukia nusikalstamą veiklą ar atsisako jos; į nusikalstamą 
veiklą įtraukiami nauji nariai, keičiasi jų kartos.  

Lietuvos kriminalinės policijos duomenimis, 2002 m. Lietuvoje veikė 57 
įvairaus lygio organizuotos nusikalstamos grupuotės, kurias vienijo 1085 na-
riai ir apie 1500 su jais susijusių asmenų. 2003 m. Lietuvoje buvo užfiksuotos 
94 aktyviai veikiančios organizuotos grupuotės. Vidutinis jų narių skaičius – 
1656. 2004 m. Lietuvoje veikė 10 aukštesnio lygio ir 42 žemesnio lygio orga-
nizuotos nusikalstamos grupuotės, kurias vidutiniškai sudarė 952 nariai. 
Aukštesnio lygio organizuotos nusikalstamos grupuotės veikė Vilniuje (2), 
Kaune ir Panevėžyje (po 3), Klaipėdoje ir Tauragėje (po 1). Žemesnio lygio 
organizuotos nusikalstamos grupuotės veikė Panevėžyje (net 14), Vilniuje 

                                                 
642 Kauno ONTT duomenys. 
643 Kauno ONTT duomenys. 
644 Utenos, Panevėžio ONTT duomenys. 
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(8), Alytuje ir Marijampolėje (po 3), Klaipėdoje, Tauragėje, Telšiuose (po 2), 
Utenoje (1). Daugiausia narių vienijančios aukštesnio lygio organizuotos nu-
sikalstamos grupuotės buvo Kaune ir Panevėžyje (atitinkamai 90 ir 132 na-
riai), o žemesnio lygio – Vilniuje ir Panevėžyje (atitinkamai – 115 ir 291 na-
riai)645. 2005 m. Lietuvoje veikė mažiau organizuotų nusikalstamų grupuočių 
– aukštesnio lygio (9) ir žemesnio lygio (35). Jų narių skaičius siekė (atitin-
kamai 267 ir 460). Tačiau užfiksuota dar 70 nusikalstamų grupių, kurios tik 
iš dalies atitiko organizuotą nusikalstamą grupę apibūdinančius požymius. 
Šios grupuotės būrė 739 narius. Tad 2005 m. iš viso veikė 114 organizuotų 
nusikalstamų grupuočių, turinčių 1466 narius. 

Organizuotas nusikalstamas grupuotes sudaro nuo 5 iki 160 narių. To-
dėl natūralu, jog vienų grupuočių hierarchinis ir funkcijų pasidalijimas yra 
paprastas, kitų gana sudėtingas. Šių grupuočių veiklos tęstinumas vyrauja nuo 
1 iki 25 metų.  

Pastaruoju metu Lietuvoje nėra nusistovėjusios griežtos organizuotų nu-
sikalstamų grupuočių struktūros, jų sandara skirtinga, priklausoma nuo gru-
pės lygmens, vykdomos veiklos, turimų ryšių Lietuvoje ir kitose valstybėse646. 

Organizuotų nusikalstamų grupuočių struktūrą būtų galima suskirstyti į 
tris lygius: 

- Vadovaujantys lyderiai, paprastai tai 2 arba 3 asmenys; 
- Patikėtiniai. Jie kartu su lyderiais sudaro grupeles, pavaldžias vienam 

iš grupuotės branduolio atstovų; 
- Nusikalstamų veikų vykdytojai. Jie sudaro grupeles, pavaldžias vienam 

iš branduolio atstovų. 
Organizuotų nusikalstamų grupuočių lyderiai yra gana aktyvūs organi-

zuojant ir planuojant grupuotės nusikalstamą veiklą. Be to, jie tarpininkauja 
ir sprendžia nesutarimus tarp atskirų organizuotos nusikalstamo grupuotės 
narių. Grupių organizatoriai ir vadovai, jų artima aplinka paprastai yra inte-
lektualūs, jie išsiskiria geresne socialine ir finansine padėtimi, rafinuotais veik-
los metodais bei jos specializacija. 

Pasigilinus į etninę Lietuvoje veikiančių organizuotų nusikalstamų gru-
puočių sudėtį, galima teigti, jog dauguma jos narių yra Lietuvos piliečiai. Be 
jų, dar vyrauja rusai, lenkai ir žydų kilmės asmenys. Kiek kitokia situacija bu-
vo Vilniuje, kur didelė dalis organizuotų nusikalstamų grupuočių narių buvo 

                                                 
645 Lietuvos kriminalinės policijos biuro duomenys. 
646 Kliunka, A. 15 metų kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Vilnius, 2008, p. 27. 
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rusų, lenkų ir žydų kilmės Lietuvos Respublikos piliečiai. Kitose Lietuvos da-
lyse ne lietuviai turėjo mažiau galimybių tapti organizuotų nusikalstamų gru-
puočių vadeivomis. Nors tokia tendencija anksčiau reiškėsi Klaipėdoje, Pane-
vėžyje647. 

Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės gan glaudžiai bendra-
darbiauja tarpusavyje. Ypač tai pastebima dokumentų klastojimo, narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų platinimo srityse648. Lietuvoje veikiančios organi-
zuotos nusikalstamos grupuotės aktyviai bendradarbiauja su nusikalstamomis 
grupuotėmis iš Ispanijos, Vokietijos, Airijos, Latvijos, Rusijos. Nusikalstamas 
bendradarbiavimas vyksta ir su iš Lietuvos į užsienį išvykusiais ir ten nusikals-
tamas veikas darančiais asmenimis. Konkrečiai – Jungtinėje Karalystėje, Ispa-
nijoje, Italijoje, Rusijoje, Baltarusijoje649.  

Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės keičiasi informacija su 
užsienyje veikiančiomis panašiomis grupuotėmis, parduoda vogtas prekes, ci-
garetes ir narkotikus. Per užsienio įmones legalizuojamos nusikalstamu būdu 
gautos pajamos.650  

Atskirų Lietuvos regionų organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos pa-
daliniai nurodė veiksnius, vienijančius organizuotų nusikalstamų grupuočių 
narius: 

- dažniausiai į organizuotas nusikalstamas grupuotes susiburiama sie-
kiant didelės naudos iš nusikalstamos veiklos651; 

- trokštant valdžios652; 
- juos sieja bendra nusikalstama patirtis653; 
- bendra vaikystė, panašūs pomėgiai654; 
- giminystės ryšiai, pažintys655. 
Kartais organizuotos nusikalstamos grupuotės susiburia ir pagal teritori-

nį arba nusikalstamos veiklos krypties principą656.  

                                                 
647 Kliunka, A. 15 metų kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Vilnius, 2008, p. 28. 
648 Telšių ONTT duomenys. 
649 Vilniaus ONTT duomenys. 
650 Kauno ONTT duomenys. 
651 Kauno ONTT duomenys. 
652 Vilniaus ONTT duomenys. 
653 Panevėžio ONTT duomenys. 
654 Vilniaus ONTT duomenys. 
655 Klaipėdos ONTT duomenys. 
656 Panevėžio ONTT duomenys. 
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Organizuotos nusikalstamos grupuotės iš nusikalstamos veiklos gautam 
turtui legalizuoti kuria legalaus verslo struktūras. Šių nusikalstamų struktūrų 
nariai ieško ryšių su teisėsaugos institucijomis ir valstybės tarnautojais, sie-
kiant išvengti baudžiamojo teisinio persekiojimo, stengiasi pakenkti ar truk-
dyti tyrimui, pagaliau gauti jiems reikalingą informaciją.  

Smurtas naudojamas tiek organizuotų nusikalstamų grupuočių viduje, 
tiek ir už jų ribų. Fizinė prievarta taikoma prieš asmenis, pakenkusius organi-
zuotos nusikalstamos grupuotės nariams ar jų artimiesiems, ar apskritai gru-
pės interesams. Kartais taikomas ir psichologinis smurtas, skiriamos piniginės 
baudos ar niokojamas turtas. Be abejo, organizuotos nusikalstamos grupuotės 
stengiasi išvengti smurtinių veiksmų, o kartu ir teisėsaugos institucijų dėme-
sio jų atžvilgiu. Smurtas naudojamas tam, kad organizuotos nusikalstamos 
grupuotės viduje būtų galima užtikrinti discipliną ir išsaugoti vidinius gru-
puotės ryšius. Smurtaujama ir už grupuočių ribų, dalijantis nusikalstamos 
veiklos įtakos sferomis, siekiant įtvirtinti organizuotos nusikalstamos grupuo-
tės reputaciją nusikalstamoje aplinkoje, pagaliau pakelti tokios grupuotės 
prestižą.  

Žemesnio lygio organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai smurtauja 
dėl chuliganiškų paskatų, siekdami parodyti savo „jėgą“ visuomenei ir suma-
žinti teisėsaugos institucijų prestižą tam tikrame regione657.  

Korupciniais ryšiais organizuotos nusikalstamos grupuotės neišvengia-
mai stengiasi paveikti teisėsaugos institucijų pareigūnus, veikia liudytojus ir 
nukentėjusiuosius, stengiasi padėti savo nariams pasislėpti užsienyje nuo tei-
sėsaugos institucijų persekiojimo, finansuoja organizuotų nusikalstamų gru-
puočių narius, atliekančius bausmes įkalinimo įstaigose. Įvairiais būdais sten-
giasi paveikti teisėsaugos institucijų pareigūnus, skųsdamos teismams organi-
zuotų nusikalstamų grupuočių atžvilgiu taikomus apribojimus ar suvaržymus. 
Be to, jos naudoja žvalgybą, organizuotų nusikalstamų grupuočių lyderiai yra 
gerai informuoti apie operatyvinės veiklos būdus, stengiasi būti atsargūs nau-
dodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis sekimo metu. 

Organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai aktyviai naudojasi advoka-
tų, buhalterių, informacinių technologijų, nekilnojamojo turto ir kitų specia-
listų paslaugomis.  

                                                 
657 Panevėžio, Utenos ONTT duomenys. 
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Organizuotos nusikalstamos grupuotės dėl savo ilgalaikės nusikalstamos 
veiklos sudaro sąlygas ir stiprina savo įvaizdį, taip pritraukdamos naujus na-
rius, ypač atlikusius bausmes laisvės atėmimo įstaigose.   

 
Lietuvos organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdomos nusikals-

tomos veiklos rūšys. Vertinant asmens ir visuomenės saugumo būklę Lietu-
voje, pažymėtina, kad treti metai iš eilės mažėja užregistruotų nusikalstamų 
veikų. 2007 m. nusikalstamų veikų Lietuvoje užregistruota 10 procentų ma-
žiau negu 2006 m. ir 17,9 procento mažiau negu 2005 m. 2007 m., palyginti 
su 2006-aisiais, 7 procentais sumažėjo užregistruotų nusikaltimų žmogaus gy-
vybei, 5 procentais – nusikaltimų sveikatai, 12,5 procento – plėšimų, 17 pro-
centų – vagysčių iš gyvenamųjų patalpų, 21 procentu – automobilių vagysčių. 
Tačiau gausėja kitokių nusikalstamų veikų – pernai, palyginti su 2006 m., 
daugiau užregistruota turto pasisavinimo ir sunaikinimo ar sugadinimo atve-
jų. Daugiau užregistruota nusikalstamų veikų, kurios paprastai atskleidžiamos 
teisėsaugos institucijų iniciatyva, tokių kaip kontrabanda, neteisėtas dispona-
vimas akcizais apmokestinamomis prekėmis, nusikalstamos veikos, susijusios 
su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir kt.658  

Paskutiniu metu daugėja nusikaltimų, padaromų naudojantis informa-
cinėmis technologijomis ir telekomunikacijos priemonėms. Šie nusikaltimai 
vis sudėtingesni, nes į pagalbą pasitelkiami informacinių technologijų specia-
listai. 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo ty-
rimo vyriausiosios valdybos duomenimis, 2006 m. Lietuvoje gyveno apie 500 
piliečių, vienaip ar kitaip susijusių su organizuotu nusikalstamumu. Organi-
zuotos nusikalstamos grupuotės keičia veiklos profilį ir „bendradarbiauja“ su 
daugiau nei 20 valstybių nusikaltėliais – Vokietijos, Rusijos, Didžiosios Bri-
tanijos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos ir kt. šalių nusikaltėliais. 
Prieš keletą metų pagrindiniu organizuotų nusikaltėlių finansų šaltiniu buvo 
turto prievartavimas ir automobilių vagystės, dabar didžiąją dalį veiklos suda-
ro prekyba narkotikais (amfetaminas, heroinas, hašišas)659. 

                                                 
658 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 267 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Sei-
mui“. Valstybės žinios. 2008 04 05, Nr. 39, publikacijos Nr. 1432. 

659 Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo vyriausiosios 
valdybos 2006 m. duomenys. 
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Europos praktika rodo, kad pagal pelningumo mastą kontrabanda, nar-
kotikų verslas, prostitucija ir PVM grobstymas sueina į vieną pelningiausių 
nusikalstamų veikų kamuolį. Kai kurie analitikai vertina, kad per metus dėl 
PVM grobstymo ES patiria 100 mlrd. eurų žalą.660 

Pagrindinės Lietuvos organizuotų nusikalstamų grupuočių nusikalsta-
mos veiklos sritys yra: 

- nusikalstamos veikos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis 
medžiagomis; 

- sukčiavimai; 
- cigarečių ir alkoholio kontrabanda; 
- pinigų padirbinėjimas;  
- prekių padirbinėjimas / klastojimas ir intelektinės nuosavybės vagys-

tės; 
- prekyba žmonėmis ir prostitucija; 
- nelegali migracija ir jos organizavimas; 
- pinigų plovimas; 
- turto prievartavimas. 
 
 
Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys organizuoto  
nusikalstamumo kontrolę  
 
Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas ir jo taikymas. 
Vienu iš pagrindinių organizuoto nusikalstamumo kontrolės įstatymų 

yra organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas661. Šis įstatymas nu-
stato organizuoto nusikalstamumo užkardymo priemones, jų taikymo prin-
cipus, pagrindus, skyrimo tvarką. Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarny-
ba taiko Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įsta-
tymą. Jame numatytos prevencinio poveikio priemonės asmenims, apie ku-
riuos turima patikrintos informacijos, jog jie susiję su nusikalstamų grupuočių 
veikla, tačiau neturima įrodymų, kad asmuo įvykdė vieną ar kitą nusikalstamą 
veiką. Tarnyba Lietuvos Respublikos vardu pareiškia asmeniui oficialų per-

                                                 
660 Grižibauskienė, E. Kiekviename miestelyje po nusikalstamą grupuotę. Veidas. 2007 m. rug-

sėjo 27 d., Nr. 39, p. 27. 
661 Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstaty-

mas 2001 m. birželio 26 d.  Valstybės žinios. 2001 07 11, Nr. 60, publikacijos Nr. 2138.  
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spėjimą, kuriame reikalaujama, kad jis laikytųsi įstatymų, nepažeistų kitų as-
menų teisių ir laisvių.  

Jeigu po perspėjimo toliau gaunama informacija apie neteisėtą asmens 
veiklą, Tarnyba kreipiasi į teismą, prašydama paskirti organizuoto nusikals-
tamumo užkardymo įstatyme numatytus įpareigojimus, pvz., uždrausti asme-
niui lankytis tam tikrose vietose, bendrauti su tam tikrais asmenimis, naktį 
būti savo deklaruojamoje gyvenamojoje vietoje.  

Kai nustatoma, kad asmuo nesilaiko teismo paskirtų įpareigojimų, jo at-
žvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas ir teismas sprendžia, kokią bausmę 
asmeniui paskirti – asmuo teisiamas. 

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas yra veiksmingas 
tuomet, kai gaunama informacija apie bręstantį ginkluotą konfliktą tarp dvie-
jų nusikalstamų grupuočių. Konfliktui neleidžiama kilti pritaikius grupuočių 
nariams oficialius perspėjimus ar teismo įpareigojimus. Tokiu atveju organi-
zuotų grupuočių nariai, supratę, kad yra stebimi – atsisako savo planų. 

Siekiant užkardyti nusikalstamų susivienijimų rengiamus ir išaiškinti jau 
padarytus nusikaltimus, sudaryti tokias egzistavimo sąlygas, kad jie privalėtų 
nutraukti savo nusikalstamą veiklą ar būtų patraukti baudžiamojon atsako-
mybėn, per 2007 m. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo už-
kardymo įstatyme numatytos prevencinės poveikio priemonės buvo taikytos 
675 kartus (2006 m. – 820 kartų), tarp jų 603 kartus oficialus perspėjimas ir 
59 kartus teismo įpareigojimai (2006 m. atitinkamai 820 ir 57 kartus)662. 

 
 
 

Iš viso Vil-
nius 

Kau-
nas 

Klai-
pėda

Šiau-
liai 

Pane-
vėžys 

Aly-
tus 

Mari-
jam-
polė

Tau-
ragė 

Tel-
šiai 

Ute-
na 

Oficialus 
perspėji-

mas 
616 96 144 105 58 80 34 48 22 15 14 

Teismo 
įpareigo-

jimai 
59 1 16 2 13 7 13 4 2 1 0 

Iš viso 675 97 160 107 71 87 47 52 24 16 14 
 

                                                 
662 Lietuvos kriminalinės policijos biuro duomenys. 
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Taikant oficialų perspėjimą, 2007 m. aiškiai pirmauja didžiausi Lietuvos 
miestai: Kaunas, Klaipėda, Vilnius, Panevėžys ir Šiauliai.  

Per 2008 m. pirmą pusmetį prevencinės poveikio priemonės buvo taiky-
tos 441 kartą (408 kartus oficialus perspėjimas ir 33 kartus skirti teismo įpa-
reigojimai). Atitinkamai 2007 m. pirmą pusmetį – 385 kartus (344 kartus 
oficialus perspėjimas ir 41 kartą skirti teismo įpareigojimai). 

 
 

 
Iš 

viso 
Vil-
nius 

Kau-
nas 

Klai-
pėda

Šiau-
liai 

Pane-
vėžys 

Aly-
tus 

Mari-
jam-
polė

Tau-
ragė 

Tel-
šiai 

Ute-
na 

Oficialus  
perspėjimas 

408 51 74 45 24 68 38 20 44 29 15 

Teismo įpa-
reigojimai 

33 2 7 2 8 0 7 5 2 0 0 

Iš viso 441 53 81 47 32 68 45 25 46 29 15 
 
  

Nagrinėjant 2008 m. pirmo pusmečio taikytų prevencinio poveikio 
priemonių pagal organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą rezulta-
tus, vėlgi išsiskiria didieji Lietuvos miestai – Kaunas, Panevėžys, Vilnius, 
Klaipėda. Iš penketuko Šiaulius „išstumia“ tik Tauragė.  

Nepaisant to, organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas jau 
„atgyveno“ ir reikia naujų iniciatyvų kontroliuojant organizuotą nusikalsta-
mumą. Dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nuostatų tai-
kymo keletą kartų buvo kreiptasi net ir į Konstitucinį Teismą.  

Šiaulių miesto apylinkės, Klaipėdos miesto apylinkės, Panevėžio apygar-
dos, Panevėžio miesto apylinkės, Marijampolės rajono apylinkės ir Alytaus ra-
jono apylinkės teismams kilo abejonių, ar Konstitucijai neprieštarauja tai, kad 
pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą prevencinės povei-
kio priemonės gali būti taikomos asmenims, kurie teismo dar nėra pripažinti 
kaltais padarę nusikaltimus, o tik yra duomenų, kad jie palaiko ryšius su orga-
nizuotomis nusikalstamomis grupėmis (susivienijimais) ar jų nariais. Teismai 
ginčijo įstatymo nuostatas, pagal kurias asmeniui, palaikančiam ryšius su or-
ganizuotomis nusikalstamomis grupėmis (susivienijimais), jų nariais, gali būti 
skiriami šie teismo įpareigojimai: nepalaikyti ryšio su tam tikrais asmenimis, 
nesilankyti nurodytose vietose, nustatytu laiku būti gyvenamojoje vietoje, be 
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policijos pareigūno sutikimo nekeisti nuolatinės gyvenamosios vietos. Argu-
mentuodami savo prašymus pareiškėjai abejojo, ar ginčijamas teisinis regulia-
vimas nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisės į privatų gyvenimą, 
teisės laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą ir ją keisti, teisės laisvai pasirinkti 
darbą ir verslą, nekaltumo prezumpcijos, konstitucinio teisinės valstybės 
principo.  

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad valstybė turi priedermę veiks-
mingai taikyti nusikalstamumo, ypač organizuoto, mažinimo ir ribojimo 
priemonių sistemą, apimančią ne tik represines, bet ir prevencines poveikio 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią pavojingiausiems nusikaltimams. 
Kitaip valstybė neįgyvendintų savo pareigos užtikrinti kiekvieno žmogaus ir 
visos visuomenės saugumą, konstitucinėmis vertybėmis pagrįstą tvarką. 

Jis taip pat pabrėžė, kad būtų klaidinga aiškinti, esą nustatyti ar taikyti 
organizuoto nusikalstamumo ribojimo ir mažinimo prevencinių priemonių 
neleidžia žmogaus teisių ir laisvių konstitucinis pripažinimas. Asmuo, kuriam 
paskirti teismo įpareigojimai arba pareikštas oficialus įgalioto policijos parei-
gūno perspėjimas, pagal Lietuvos Konstituciją ir įstatymus turi teisę kreiptis į 
teismą, o ginčijamu įstatymu ši jo teisė nėra paneigta. Nutarime taip pat pa-
brėžiama, kad kiekvienu atveju skiriant konkrečią prevencinę priemonę būti-
na įvertinti visas aplinkybes ir įsitikinti, jog būtent ši prevencinė poveikio 
priemonė yra būtina, ir asmens teisių neapriboti labiau, negu reikia teisėtai   
siekiamam tikslui. Teisę taikančios institucijos turi paisyti šių reikalavimų. 
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ginčytos Organizuoto nusikalstamu-
mo užkardymo įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai. 

Argumentuodami savo prašymus pareiškėjai abejojo, ar ginčijamas teisi-
nis reguliavimas nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisės į privatų 
gyvenimą, teisės laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą ir ją keisti, teisės laisvai pa-
sirinkti darbą ir verslą, nekaltumo prezumpcijos, konstitucinio teisinės vals-
tybės principo. 

Anot Konstitucinio Teismo, valstybė turi priedermę veiksmingai taikyti 
nusikalstamumo, ypač organizuoto, mažinimo ir ribojimo priemonių sistemą, 
apimančią ne tik represines, bet ir prevencines poveikio priemones, kuriomis  
siekiama užkirsti kelią pavojingiausiems nusikaltimams. Kitaip valstybė neį-
gyvendintų savo pareigos užtikrinti kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės 
saugumą, konstitucinėmis vertybėmis pagrįstą tvarką.  

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad būtų klaidinga aiškinti, esą nustatyti 
ar taikyti organizuoto nusikalstamumo ribojimo ir mažinimo prevencinių 
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priemonių neleidžia žmogaus teisių ir laisvių konstitucinis pripažinimas. Kita 
vertus, minėtos prevencinės poveikio priemonės negali būti pagrindas pažeisti 
žmogaus teises ir laisves, suvaržyti jas labiau, negu reikia visuomenei svar-
biems teisėtiems tikslams pasiekti. Jos turi būti nustatomos įstatymu, propor-
cingos siekiamam teisėtam tikslui, taip pat turi būti įtvirtinta tokių priemo-
nių skyrimo ir taikymo kontrolės sistema, o įstatymuose turi būti numatyta 
asmens teisė kreiptis į teismą dėl jau paskirtų prevencinių poveikio priemo-
nių.  

Taigi kai kuriais įstatyme numatytais teismo įpareigojimais gali būti įsi-
terpiama į žmogaus teises ir laisves, tačiau įstatyme numatyti teismo įpareigo-
jimai, jų skyrimo asmeniui pagrindai yra konstituciškai pagrįsti. Asmuo, ku-
riam paskirti teismo įpareigojimai arba pareikštas oficialus įgalioto policijos 
pareigūno perspėjimas, pagal Lietuvos Konstituciją ir įstatymus turi teisę 
kreiptis į teismą, o ginčijamu įstatymu ši jo teisė nėra paneigta. Kiekvienu at-
veju skiriant konkrečią prevencinę priemonę būtina įvertinti visas aplinkybes 
ir įsitikinti, kad būtent ši prevencinė poveikio priemonė yra būtina, ir asmens 
teisių neapriboti labiau, negu reikia teisėtam siekiamam tikslui.  

Apibendrinant galima teigti, kad Konstitucinis Teismas neįžvelgė ginčy-
tinų Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nuostatų prieštara-
vimų Konstitucijai663.  

Vis dažniau asmenys, kuriems taikomi oficialūs įspėjimai dėl sąsajų su 
organizuotu nusikalstamumu, kreipiasi į teismą panaikinti komisariatų nuta-
rimus. Asmenys teigia, jog oficialūs įspėjimai yra nepagrįsti ir neteisėti, pažei-
džiantys jų teises, laisves bei orumą. Dažnai motyvuojama tuo, jog įgalioti po-
licijos pareigūnai vadovaujasi tik prielaidomis, kurios leidžia konstatuoti pre-
vencinių poveikio priemonių taikymo pagrindus, numatytus organizuoto nu-
sikalstamumo užkardymo įstatymo 4 straipsnyje.  

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 3 dalį faktiniai 
duomenys, sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį, paprastai negali būti 
įrodymai administracinėje byloje, kol jie bus išslaptinti įstatymų nustatyta 
tvarka. Be abejo, teismai konstatuoja, jog, kai atsakovai nepateikia medžiagos, 
kurios pagrindu priimti skundžiami nutarimai, ir jos nustatyta tvarka neiš-
slaptinta, nėra galimybės atsižvelgiant į Organizuoto nusikalstamumo užkar-

                                                 
663 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl prevencinių organizuoto nusi-

kalstamumo užkardymo priemonių“. Valstybės žinios. 2005 01 04, Nr. 1-7. Žr. 
<http://www. lrkt.lt/dokumentai/2004/n041229.htm> 
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dymo įstatymo 3 str. 1 punkto, 4 str. nuostatas patikrinti šių nutarimų teisė-
tumą ir pagrįstumą. Taigi šios medžiagos neišslaptinus, apribota ir pareiškėjų 
teisė susipažinti su ja, o kartu ir Konstitucijoje įtvirtinta teisė į gynybą. Šią 
problemą yra nagrinėjęs Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 15 d. nuta-
rime „Dėl valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo bei Administracinių bylų 
teisenos įstatymo nuostatų“664.  

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo priemones, jų taikymo prin-
cipus, pagrindus, skyrimo tvarką nustato LR organizuoto nusikalstamumo 
užkardymo įstatymas. Vertinant, ar asmeniui galėjo būti pareikštas oficialus 
įspėjimas, turi būti nustatyta, ar: 1) apie asmenį turima Organizuoto nusikals-
tamumo užkardymo įstatymo 4 str. įvardytos informacijos, sudarančios pa-
grindą pareikšti oficialų perspėjimą; 2) ši informacija gauta įstatymų nustaty-
ta tvarka. 

Problema yra ta, kad prevencinės poveikio priemonės taikymo pagrindu 
gali būti įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys apie asmens elgesį, pasi-
reiškiantį tuo, jog jis, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje asme-
nų, vykdo nusikalstamą veiklą – daro sunkius nusikaltimus ir, kad jis savo 
veikla kelia didelę žalą visuomenės saugumui, žmonių interesams, jų teisėms ir 
laisvėms. Teismai, atsižvelgdami į Organizuoto nusikalstamumo užkardymo 
įstatymo 4 str. nuostatas, konstatuoja, jog turėjimas duomenų, kad asmuo 
vykdo nusikalstamą veiklą, pasireiškiančią sunkių nusikaltimų vykdymu, ne-
sudaro pagrindo taikyti oficialų įspėjimą. Anot teismo, jei pareigūnai turi to-
kią informaciją, jie privalo imtis kitų įstatymuose numatytų veiksmų665.  

Vadinasi, net nustačius, kad nutarime nurodytas oficialus perspėjimo 
pagrindas formaliai atitinka teisinį pagrindą tokiam perspėjimui pareikšti, jis 
negalėtų būti pripažintas pagrįstu, nes negalima susipažinti su medžiaga, ku-
rios pagrindu priimtas nutarimas. Be to, negali būti patikrinta ir aplinkybė, ar 
ši informacija apie asmenį, kuriam skiriamas oficialus perspėjimas, surinkta 
įstatymų nustatyta tvarka.  

                                                 
664 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl LR administracinių bylų teise-

nos įstatymo 57 str. 3 d. (2000 m. 09 19 d. redakcijos), LR valstybės ir tarnybos paslapčių 
įstatymo 10 str. 4 d. (1999 m. 11 25 d. redakcija), 11 str. (1999 m. 11 25 d. redakcija) 1,2 d. 
atitikties LR Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2007 05 17, Nr. 54-2097. Žr. <http://www. 
lrkt.lt/dokumentai/2007/n070515.htm> 

665 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl prevencinių organizuoto nusi-
kalstamumo užkardymo priemonių“. Valstybės žinios. 2005 01 04, Nr. 1-7.  
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Tokiu būdu nepakanka operatyvinės informacijos, kad asmuo priklauso 
organizuotai nusikalstamai grupuotei, palaiko su ja ryšius, daro nusikalstamas 
veikas ar pan. Tokiam asmeniui pakanka neigti, jog jis nepriklauso jokiai nu-
sikalstamai grupuotei, turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir pan. Ir jokios pre-
vencinės priemonės jam įtakos neturi.  

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas, iki šiol buvęs gana 
veiksminga priemonė kovojant su šia nusikaltimų rūšimi, ima prarasti savo 
poveikį. Norint pakirsti ekonominį nusikalstamo pasaulio potencialą, jau rei-
kia kitokių teisinių svertų. 

 
 
Organizuotų nusikalstamų struktūrų narių  
bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis ypatumai 
 
Demaskuojant nusikalstamų susivienijimų ir organizuotų grupių narius, 

svarbiausiu momentu tampa šių susivienijimų ir grupių narių bendradarbia-
vimas su teisėsaugos institucijomis. Nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje įsiga-
liojo ir buvo taikomas BK 15-1 str., leidęs nuo baudžiamosios atsakomybės 
atleisti organizuoto nusikalstamo susivienijimo ar organizuotų grupių narius, 
kurie dalyvavo grupės ar susivienijimo nusikaltimuose, tačiau teisėsaugos ins-
titucijoms suteikė vertingos informacijos, kurios pagrindu buvo užkirstas ke-
lias organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo veiklai arba jo nariai 
buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Šis įstatymas nebuvo taikomas 
asmenims, dalyvavusiems darant tyčinį nužudymą. Nuo 2003 m. BK galioja 
39-1 str. norma. Ši norma įtvirtina kompromisą tarp nusikaltėlių ir teisėsau-
gos institucijų pareigūnų. Toks kompromisas yra socialiai naudingas, nes ti-
riant organizuotus nusikaltimus dažnai sunku, o neretai ir neįmanoma įrody-
ti asmenų, dalyvavusių organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo 
veikloje, kaltę. Tai galima padaryti tik pasitelkus pačių organizuotų grupių ar 
nusikalstamų susivienijimų narių pagalbą. Tad įstatymų leidėjas, remdamasis 
tokia norma, stengiasi suskaldyti organizuotas grupes ar nusikalstamus susi-
vienijimus, siekia, jog tokių grupuočių dalyviai bendradarbiautų su teisėsau-
gos institucijomis, padėtų išaiškinti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
organizatorius, vadovus ar kitus aktyvius organizuotų grupių ar nusikalstamų 
susivienijimų narius. Šio įstatymo pagalba Vilniuje buvo atskleisti ir įrodyti 
V. Januškevičiaus grupuotės padaryti nusikaltimai, dalis likviduotos „Vilniaus 
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brigados“ nusikalstamo susivienijimo narių 1992–1998 m. padaryti nusikal-
timai, Panevėžyje – „Gaidjurgio“ ir „Vyšniukų“ nusikalstamas susivienijimas, 
Šiauliuose atskleistas Valstybinės mokesčių inspekcijos susprogdinimo faktas 
bei kt.   

Liudytojai ir nukentėjusieji organizuoto nusikalstamumo tyrimo bylose 
neretai bijo duoti parodymus, todėl bylų baigtis dažnai priklauso nuo akty-
vaus policijos darbo renkant informaciją. 

Taigi dažniausiai pagrindas pradėti tyrimą yra informacija, gauta panau-
dojus slaptas operatyvines priemones. Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybai yra žinomi asmenys, vienokiu ar kitokiu būdu turintys sąsajų su or-
ganizuoto nusikalstamumo struktūromis. Todėl jei padaromi nusikaltimai 
priskiriami prie organizuotų nusikaltimų, policija įtariamų asmenų ieško tarp 
jų. Be abejo, jie turi operatyvinės informacijos, bet trūksta įrodymų. Štai čia ir 
yra didžiausia problema kontroliuojant organizuotą nusikalstamumą. 

Įstatymų leidėjas naujame Baudžiamajame kodekse, priešingai negu sena-
jame, atsižvelgdamas į skirtingą organizuotos grupės ar nusikalstamo susivie-
nijimo pavojingumą, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas nu-
mato viename baudžiamojo įstatymo straipsnyje. Be to, šis straipsnis logiškai 
įdėtas į Baudžiamojo kodekso bendrąją dalį (VI skyriuje), numatančią atlei-
dimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis, pagrindus ir sąlygas.  

Pagal šį straipsnį asmuo, įtariamas dalyvavęs organizuotai grupei ar nusi-
kalstamam susivienijimui darant nusikalstamas veikas arba priklausęs nusi-
kalstamam susivienijimui, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, 
jeigu jis prisipažino dalyvavęs darant tokią nusikalstamą veiką ar priklausęs 
nusikalstamam susivienijimui ir aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės 
ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas (BK 39-1 
str. 1 d.). 

Komentuojant šio straipsnio pirmąją dalį, galima įžvelgti keletą proble-
mų. Pirma, remiantis šia norma, asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsa-
komybės tiek už dalyvavimą organizuotos grupės ar nusikalstamo susivieniji-
mo veikloje, tiek ir už nusikalstamas veikas, kuriose jis dalyvavo, būdamas or-
ganizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo nariu. Tačiau kaip elgtis 
tuomet, kai asmuo, būdamas organizuotos grupės ar nusikalstamo susivieni-
jimo nariu, padaro nusikalstamą veiką atskirai nuo tokios grupuotės? Forma-
liai tokio asmens atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės negalima (nors ir 
padarytas nusikaltimas gali būti nesunkus). Už jų padarymą jis turėtų būti 
baudžiamas.  
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Antra, norint atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės BK 39-1 
str. pagrindu, asmuo turi būti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivieni-
jimo nariu. Dalyvavimas organizuotos grupės ar nuskalstamo susivienijimo 
daromuose nusikaltimuose reiškia buvimą šių organizuotų nusikalstamų 
struktūrų nariu. Sąvoka „narys“ čia suprantama plačiai ir apima visas bendri-
ninkų rūšis, išskyrus organizatorių bei vadovą (žr. BK 39-1 str. 2 d.).  

Trečia, atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės galima taikyti, jeigu 
toks asmuo pripažįsta dalyvavęs organizuotai grupei ar nusikalstamam susi-
vienijimui darant nusikalstamas veikas arba priklausęs nusikalstamam susi-
vienijimui. Prisipažinimą reikėtų vertinti kaip savanorišką, tačiau bendradar-
biauti tokie asmenys sutinka tik prispirti įrodymų, parodymus duoda tik gel-
bėdami savo kailį. Neturėdami išeities, suvokdami bausmės rūšį, jos dydį ir su 
tuo susijusias pasekmes, nusikaltėliai sutinka bendradarbiauti. Kodėl žmogus 
sutinka bendradarbiauti? Informacija kaip prekė – parduodamas ją tikiesi 
gauti už tai atlygį. Natūralu, jog nusikaltėlis, duodamas parodymus, tikisi iš-
vengti atsakomybės.  

Organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių atleidimo nuo 
baudžiamosios atsakomybės atvejais svarbu suvokti, kad poveikis liudytojui iš 
jo bendrų išlieka ne tik ikiteisminio tyrimo metu, po teismo, bet ir visą likusį 
gyvenimą. Tokiu būdu asmenų duoti parodymai, sutinkant jiems bendradar-
biauti su teisėsaugos institucijomis, sukelia jiems neigiamas pasekmes. Juk 
prieš sutikdamas bendradarbiauti asmuo, ko gero, įvertina savo padėtį – ar su-
tikti bendradarbiauti ir būti visą gyvenimą saugomam, ar būti nuteistam ir at-
likus bausmę tapti nepriklausomu.  

Nepaisant to, duodančių asmenų parodymai dažniausiai tampa pagrin-
diniais pripažįstant organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų padary-
tas nusikalstamas veikas. Todėl labai svarbu, kad parodymai, duoti ikiteismi-
nio tyrimo metu, būtų patvirtinti teisme. Akivaizdu, jog teisme duodami pa-
rodymai kur kas vertingesni.  

Kyla klausimas: ką reiškia aktyvus padėjimas? Lieka neaišku, ką slepia 
terminas „aktyvus padėjimas“. Įstatymas neapibrėžia kitų kriterijų, leidžian-
čių įvertinti, ar įtariamas asmuo buvo aktyvus, ar ne, išskyrus galutinį rezulta-
tą – atskleidimą organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių pa-
darytas nusikalstamas veikas. Manytume, jog tikslingesnis terminas „informa-
cijos vertingumas“ buvo numatytas sename Baudžiamajame kodekse. Aiški-
nant aktyvų padėjimą, tenka vadovautis pateiktos informacijos vertingumu.  
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Apskritai mechanizmas, susijęs su asmenimis, kurie bendradarbiauja su 
teisėsaugos institucijomis, veikia efektyviai ir tai daro didžiausią įtaką kovai su 
organizuotu nusikalstamumu. Sunkiausia tik tai, jog būtina griežtai laikytis 
visų įstatyme numatytų nuostatų, kad ateityje asmenys sutiktų bendradar-
biauti su teisėsaugos institucijų pareigūnais. Lietuvoje ši atleidimo nuo bau-
džiamosios atsakomybės rūšis taikoma vis dažniau, ir to nereikėtų laikyti tei-
sėsaugos institucijų silpnąja vieta. Daugelis pasaulio valstybių, turinčių di-
džiulę patirtį kovojant su organizuotu nusikalstamumu, taip pat renkasi atsi-
sakymą persekioti organizuotų nusikalstamų struktūrų narius mainais už ver-
tingus parodymus.  

Siekiant veiksmingiau taikyti organizuotų nusikalstamų susivienijimų 
narių atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, būtų tikslinga juridiškai 
įteisinti raštišką teisėsaugos institucijos pareigūno ir įtariamojo asmens, kuris 
dalyvavo organizuotos grupės arba nusikalstamo susivienijimo veikloje, susi-
tarimą666.  

Atskirai norėtųsi pažymėti LR generalinės prokuratūros iniciatyvą, kai 
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai pa-
rengė ir Seimui pateikė pasiūlymus dėl BK 62 str. papildymo. Po šio pasiūly-
mo 2003 m. balandžio 10 d. BK 62 str. buvo papildytas 4 dalimi, numatančia, 
kad teismas gali paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę asmeniui, 
dalyvavusiam tyčia nužudant, jeigu jis prisipažino dėl visų savo padarytų nu-
sikalstamų veikų ir aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikals-
tamo susivienijimo narių padarytą tyčinį nužudymą ir: nužudymas padarytas 
dėl grasinimo ar prievartos arba kaltininko kaip bendrininko vaidmuo nužu-
dant buvo antraeilis, arba veika nutrūko rengiantis ar kėsinantis nužudyti.  

Ši norma jau buvo veiksmingai panaudota praktikoje. Remiantis ja, buvo 
išaiškinti Panevėžio „Tulpinių“, Klaipėdos „Gaidjurgio“ nusikalstamų susi-
vienijimų narių 1992–2001 m. padaryti daugelio žmonių nužudymai667. 

 
 

                                                 
666 Plačiau Žr. Gutauskas, A. Asmenų, susijusių su organizuotomis nusikalstamomis grupuo-

tėmis, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Jurisprudencija. MRU Mokslo 
darbai. 2004, 60(52). 

667 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty-
rimo departamento duomenys. 
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Organizuotų nusikaltimų tyrimas ir operatyvinės  
veiklos galimybės 
 
Operatyvinės veiklos ir ikiteisminio tyrimo santykį tikslingiausia nagri-

nėti pagal jų paskirtį bei uždavinius. Dažnai klystama, manant, kad baudžia-
mojo proceso ir operatyvinės veiklos paskirtis ir uždaviniai yra tie patys. Bau-
džiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, vi-
suomenės ir valstybės interesus greitai ir išsamiai atskleisti nusikalstamas vei-
kas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo bū-
tų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Operatyvinės veik-
los paskirtis yra gauti reikiamą informaciją ir ja aprūpinti atitinkamas valsty-
bines institucijas. Operatyvinė veikla yra žvalgybinio pobūdžio veikla, kuri 
vykdoma derinant viešus ir slaptus informacijos gavimo būdus bei priemones.  

Akivaizdu, kad operatyvinę veiklą su baudžiamuoju procesu bei ikiteis-
miniu tyrimu sieja toks reiškinys kaip nusikalstama veikla. Tačiau operatyvi-
nė veikla neapsiriboja nusikalstamų veikų prevencija arba išaiškinimu. Opera-
tyvinės veiklos uždaviniai taip pat yra kitų valstybių tarnybų veiklos tyrimas, 
valstybės paslapčių apsauga, be žinios dingusių asmenų paieška, veikų, kelian-
čių grėsmę valstybės konstituciniai santvarkai, jos nepriklausomybei, ekono-
miniam saugumui, valstybės gynybos galios užtikrinimui arba kitiems svar-
biems nacionalinio saugumo interesams. 

Operatyvinės veiklos subjektai gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra 
reglamentuoti Baudžiamojo proceso kodekso normų arba operatyvinės veik-
los įstatymo nuostatų. Kitokia veikla būtų neteisėta. Pavyzdžiui, vykdant din-
gusių be žinios asmenų paiešką, pasislėpusių nusikaltėlių paiešką, nustatant 
aptiktų lavonų asmenybę, įgyvendinant antikorupcinio įstatymo reikalavi-
mus, tikrinami kandidatai į atitinkamus postus – kaip tai atliekama? Kasdie-
nėje veikloje įvairios valstybinės institucijos kreipiasi į specialiąsias tarnybas 
informacijos dėl atskirų įmonių ar svarbių ekonominių objektų privatizavimo 
skaidrumo. Atsakymai turėtų būti paprasti – ikiteisminį tyrimą pradėti nėra 
pagrindo ir kartu atlikti procesinės prievartos veiksmus, kurie padėtų surinkti 
reikiamą informaciją. Tai atsispindi ir operatyvinės veiklos įstatymo 3 str. 2 
dalyje, joje nurodoma, kad Operatyvinės veiklos objektai yra rengiamos, da-
romos ar padarytos nusikalstamos veikos, jas rengiantys, darantys ar padarę 
asmenys, šių asmenų aktyvūs veiksmai neutralizuojant operatyvinę veiklą arba 
įterpiant nusikalstamų struktūrų narius į teisėsaugos, krašto apsaugos ar kitas 
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valstybinės valdžios ir valdymo institucijas, kitų valstybių specialiųjų tarnybų 
veikla bei kiti su valstybės saugumu susiję asmenys ir įvykiai. Kaip matyti iš 
šios nuostatos, pabrėžiamas operatyvinės veiklos kontržvalgybinis aspektas. 
Kriminalinis pasaulis, ypač organizuoto nusikalstamumo atstovai, siekdami 
užtikrinti savisaugą ir praplėsti nusikalstamą verslą, pasitelkia visas žvalgybi-
nes galimybes. Užtikrinti informacijos saugumą be operatyvinės veiklos prie-
monių itin sudėtinga.  

Baudžiamojo proceso įstatyme numatyta, kad ikiteisminis tyrimas pra-
dedamas gavus pareiškimą apie nusikalstamą veiką arba gavus informaciją ap-
ie įvykius, turinčius nusikalstamos veikos požymių. Iš kur tokia informacija 
atsiranda? Kaip gali būti pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal ūkinius, finansi-
nius kitus latentinius nusikaltimus, jeigu nebus informacijos. Paprasčiausios 
kišenvagystės nebus išaiškintos, jeigu operatyviniais veiksmais tokie nusikaltė-
liai nebus sulaikomi nusikaltimo vietoje. O ką kalbėti apie kovą su narkoma-
nija, organizuotu, nepilnamečių ar recidyviniu nusikalstamumu.  

Baudžiamasis procesas yra viešas ir jeigu net numatytos procesinės prie-
vartos priemonės leidžia atlikti veiksmus ne viešai, prasidėjus baudžiamajam 
persekiojimui asmeniui tampa žinoma, kad jo atžvilgiu vykdomi veiksmai, 
kurie kelia jam grėsmę. Operatyvinis tyrimas yra neviešas, todėl asmeniui nėra 
žinoma, kad jo atžvilgiu atliekamas operatyvinis persekiojimas, o kai jis elgiasi 
natūraliai kasdieniškai, operatyviniais veiksmais galima surinkti ir užfiksuoti 
svarbią informaciją.  

Operatyvinės veiklos metu užtikrinami ir tarptautiniai įsipareigojimai, 
numatyti dvišalėse žinybinėse sutartyse, dalyvaujant Europolo bei Interpolo 
organizacijose. Lietuva prisijungė prie konvencijų, kuriose nurodoma apie 
kriminalinės žvalgybos suaktyvinimą kovojant su organizuotu nusikalstamu-
mu, narkotinių priemonių apyvarta, korupcija. Be tokio bendradarbiavimo 
pagalbos būtų sunku tirti organizuotų nusikalstamų grupuočių įvykdytas nu-
sikalstamas veikas.   

Sprendžiant baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos įstatymų san-
tykio problemas, siūlytina operatyvinės veiklos rezultatus laikyti kaip aprūpi-
nimu valstybės institucijas kriminalinėje sferoje gauta strategine, taktine, ori-
entacine bei įrodomąja informacija, joms pavestiems funkciniams uždavi-
niams spręsti ir nenaudoti ikiteisminiame tyrime kaip įrodymų. Įrodymai iki-
teisminiame tyrime gali būti gauti tik baudžiamojo proceso nustatyta tvarka.  

Šiuo metu pagal galiojantį Operatyvinės veiklos įstatymą teikime teismui 
turi būti nurodomas telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos 
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kontroliuojamo asmens abonento numeris. Ši nuostata kelia sunkumų, nes 
asmenys, kurių atžvilgiu pareigūnai atlieka operatyvinius veiksmus, dažnai 
keičia telefono numerius. Operatyvine veikla užsiimantys pareigūnai kaskart, 
kai sekamas asmuo pakeičia telefono abonento numerį, privalo iš naujo kreip-
tis į teismą dėl operatyvinių veiksmų atlikimo sankcionavimo. Pagal šiuo me-
tu galiojančią tvarką operatyvinius veiksmus norintys atlikti pareigūnai priva-
lo kreiptis į prokuratūrą, o šios atstovai – į apygardos teismą.  

Panaikinus šią nuostatą būtų sumažintas biurokratizmas pareigūnams 
gaunant teismo leidimus dėl nusikalstama veika įtariamų asmenų sekimo. Už 
operatyvinę veiklą atsakingas pareigūnas galėtų kreiptis į tyrimą kontroliuo-
jantį asmenį ir jam įrodyti, kad reikia klausytis kito abonento pokalbių. Be 
abejo, šis mechanizmas turėtų būti griežtai kontroliuojamas. Operatyvinės 
veiklos įstatymo 10 str. 4 d. nustatyta, jog teikime turi būti nurodama: 

1) teikimą pateikusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos; 
2) duomenys apie asmenis (vardas ir pavardė, asmens kodas, kai tokie 

duomenys turimi), kuriems bus taikomi operatyviniai veiksmai arba 
objekto apibūdinimas;  

3) duomenys (motyvai), pagrindžiantys būtinumą atlikti operatyvinius 
veiksmus;  

4) telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontroliuoja-
mo abonento numeris (kai siekiama kontroliuoti telekomunikacijų 
tinklais perduodamą informaciją);  

5) numatomos  kontroliuoti pašto siuntos, dokumentų siuntos, pašto 
perlaidos ir jų dokumentai (kai siekiama juos  kontroliuoti); 

6) operatyvinių veiksmų taikymo trukmė; 
7) siekiamas rezultatas668. 
Šio straipsnio 4 dalies 4 punktas naudingas organizuotų nusikalstamų 

grupuočių nariams dėl to, kad jie, suvokdami, jog minėtai kontrolei reikia nu-
tarties kiekvienam naujam abonentiniam numeriui, planuodami ir vykdy-
dami nusikalstamą veiklą, kasdien, o kartais ir dažniau naudojasi išankstinio 
apmokėjimo kortelėmis. Tokiu būdu organizuotų nusikaltimų tyrimo tarny-
bos padaliniams ir kitiems operatyvinės veiklos darbuotojams fiziškai neįma-
noma „pavyti“ minėtų organizuotų nusikalstamų grupuočių narių. Be to, pri-

                                                 
668 Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas 2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-965. 

Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2633. Žr. <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska. 
showdoc_ l?p_id=212375> 
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imant tokias nutartis, gerokai apkraunami Apygardų teismų pirmininkai ir 
baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai.  

Kontroliuojant organizuotą nusikalstamumą, operatyvinis tyrimas daž-
nai užstringa, o operatyviniai veiksmai tampa neveiksmingi, patenkama į ak-
lavietę ir nepasiekiama norimo tikslo. Taip atsitinka todėl, kad neįvertinama, 
jog nusikalstamos grupuotės dalį pajamų skiria pasipriešinimui, t. y. sukuria 
savisaugos sistemą. Tyrimo metu didžiausias dėmesys skiriamas grupuotės nu-
sikalstamai veiklai ir jos nariams, bet pamirštama nustatyti, kokia naudojama 
savisaugos struktūra, koks jos veikimo mechanizmas bei pajėgos. Tokio po-
būdžio informacija leistų numatyti ir atlikti papildomus veiksmus stengiantis 
paralyžiuoti pasipriešinimą ir padėtų pašalinti kliūtis, trukdančias įgyvendinti 
tyrimo siekius. Daugėja nusikalstamų grupuočių, kurios nusikalstama veikla 
užsiima prisidengdamos legaliu verslu. Organizuotą nusikalstamumą papildo 
legalaus verslo atstovai, kurie teisėtame versle vis dažniau naudoja nešvarius 
būdus pelnui didinti.  

 
 

Kai kurių Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų taikymas  
kontroliuojant organizuotą nusikalstamumą 
 
Organizuoto nusikalstamumo kontrolė neįmanoma be elektroninių ry-

šių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo. 
LR BPK 154 str. 3 d. yra numatyta tokia galimybė. Čia nurodyta, kad asmenų 
pokalbių, perduodamų elektroninių ryšių tinklais, klausymas, įrašų darymas 
ar kitos elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos 
fiksavimas ir kaupimas negali trukti ilgiau kaip šešis mėnesius. Tiriant sudė-
tingą ar didelio masto nusikalstamą veiką, šios priemonės taikymas gali būti 
vieną kartą pratęstas trims mėnesiams.669  

Atliekant ikiteisminius tyrimus sudėtingose baudžiamosiose bylose, už-
tikrinant baudžiamojo proceso paskirtį, siekiant greitai, išsamiai atskleisti nu-
sikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką pa-
daręs asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, įstatymo nustatyto 
maksimalaus 9 mėnesių priemonės taikymo nepakanka. Praktikoje tam, kad 
būtų galima nustatyti daromų nusikalstamų veikų aplinkybes, nusikaltusius 

                                                 
669  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Žr. <http://www.tm.lt/?item= tak-

tai_list&aktoid=53756> 
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asmenis, jų vaidmenis, ryšius, organizuotos grupės struktūrą, būtinas gana il-
gas ir nepertraukiamas tyrimas. Kitaip tokiose bylose nebus pasiekta bau-
džiamojo proceso tikslų. Tad organizuotus nusikaltimus tiriantys pareigūnai 
linkę siekti, kad sudėtingo ar didelio masto nusikalstamos veikos tyrimuose 
šių priemonių taikymo pratęsimų skaičius būtų neribojamas.  

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad sprendžiant anonimiškumo taikymo 
pareigūnui  ar kitam asmeniui, dalyvavusiam atliekant savo tapatybės neat-
skleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmus (LR BPK 158 str.) ir 
nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (LR BPK 159 str.), taip pat tokio 
paties turinio veiksmus operatyvinio tyrimo metu, klausimus, susiduriama su 
sunkumais, nes anonimiškumo taikymo nukentėjusiajam ir liudytojui pa-
grindai (LR BPK 199 str.) nenumato galimybės taikyti anonimiškumą parei-
gūnui, atlikusiam jam pavestas užduotis LR BPK 158, 159 str. bei analogiškus 
veiksmus, numatytus operatyvinės veiklos įstatyme.  

Akivaizdu, kad pareigūnai, veikę pagal nusikalstamos veikos imitavimo 
modelį (NVIM) ar atlikę savo tapatybę neatskleidžiančius tyrimo veiksmus 
158,159 str. nustatyta tvarka, negali būti laikomi eiliniais liudytojais, kuriems 
būtų taikomos vienodos BPK 199 str. numatytos anonimiškumo suteikimo 
sąlygos. Dažniausiai praktikoje yra akcentuojama, kad nėra šiame straipsnyje 
numatytų anonimiškumo taikymo pagrindų.  

Sunkumų kyla tuomet, kai tyrimo veiksmuose dalyvauja pareigūnai, ku-
rių tapatybės duomenų ir priklausomybės teisėsaugos institucijai Lietuvos 
Respublikos įstatymų numatytais atvejais negalima atskleisti, tačiau siekiant 
nustatyti ir išsamiai išsiaiškinti visas nusikaltimo padarymo aplinkybes juos 
būtina apklausti liudytojais. Taigi tokį pareigūną ar kitą asmenį apklausus ne-
taikant LR BPK 199 str. ir 201 str. reikalavimų, jo tapatybė bus atskleista ir 
nebus galima užtikrinti, kad ateityje šie pareigūnai ar kiti asmenys vėl galėtų 
dalyvauti slaptose operacijose. Problemą pavyktų išspręsti, jei pareigūnai ar 
kitų asmenys, operatyvinės veiklos slaptieji dalyviai galėtų tapti specialiu sub-
jektu šiam institutui taikyti.  

1997 m. rugsėjo 10 d. Europos Ministrų komiteto priimtose rekomen-
dacijose Nr. R(97)13 nurodoma, jog vienas iš anonimiškumo suteikimo pa-
grindų gali būti grėsmė tolimesniam slapta veikiančio pareigūno panaudoji-
mui ateityje670. Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Van Mechelen ir kiti 

                                                 
670 Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R(97)18 valstybėms narėms dėl asmens duomenų, 

renkamų ir tvarkomų statistiniais tikslais, apsaugos. Priimta 1997 m. rugsėjo 30 d. 602-me 
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prieš Nyderlandus, priimdamas sprendimą, nurodo, jog gerbiant gynybos tei-
ses, gali būti teisėtas policijos vadovų noras išlaikyti slapta veikiančio pareigū-
no anonimiškumą, kad būtų galima užtikrinti jo paties ar jo šeimos saugumą 
ir siekiant nesumažinti jo naudingumo būsimose operacijose671. Kitose Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismo bylose, pvz., Ludi prieš Šveicariją672, teismas taip 
pat kategoriškai atskiria policijos pareigūno, vykdžiusio užduotį, anonimiškai 
duodamus parodymus, nuo kitų piliečių anonimiškų parodymų, nes anoni-
miškumas abiem atvejais yra iš principo skirtingas. Užduotį vykdžiusio parei-
gūno atveju kaltinamasis dažnai būna matęs pareigūną, su juo bendravęs, kal-
tinamasis žino, kokia jo fizinė išvaizda, tačiau nežino jo tikrųjų duomenų. 
Toks pareigūno dalyvavimas operacijoje yra sankcionuotas įgaliotų institucijų 
ir kontroliuojamas. Tuo tarpu kitų liudytojų parodymų davimas anonimiškai 
skiriasi tuo, jog kaltinamasis dažnai net neįsivaizduoja, kas duoda prieš jį kal-
tinančius parodymus.  

Pažymėtina, jog pareigūnų anoniminio liudijimo problema šiuo metu 
yra nagrinėjama Europos Sąjungos lygmeniu, policijos vadovų ir Europos Ta-
rybos darbo grupėje dėl organizuoto nusikalstamumo. Pripažįstama, jog kai 
kuriose valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, kai nėra teisinio instrumento slapta 
veikusiam pareigūnui saugiai (nepakenkiant jo tolimesniam darbui būsimose 
operacijose) duoti parodymus teisme, sudėtingas tampa tarptautinis bendra-
darbiavimas, nes užsienio valstybių pagalba atskleidžiant sunkius ir labai sun-
kius organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų nusikaltimus darosi la-
bai ribota.  

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, matyti, jog tiek Euro-
pos Sąjungos Ministrų Tarybos, tiek Europos Sąjungos policijos vadovų bei 
atsakingų pareigūnų lygmeniu, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo lygme-
niu ši problema yra suprantama ir nei oficialios institucijos, nei Europos 
Žmogaus Teisių Teismas nedaro kliūčių joms išspręsti, dar labiau, atsižvel-
giant į tuomet Europos Sąjungai pirmininkaujančios Vokietijos iniciatyvą, 

                                                                                                            
Ministrų komiteto viceministrų lygio susitikime. Žr. <http://www.ada.lt/images/cms/ 
File/Nr.%20R%20(97)%2018.pdf> 

671 Cases and Materials on the European Convention on Human Rights / by Alastair 
Mowbray. London, 2001.  

672 The case of Lüdi v. Switzerland. Application no. 12433/86. Strasbourg 15 June 1992. Žr. 
<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&hig
hlight=Ludi%20%7C%20against%20%7C%20Switzerland&sessionid=16385059&skin=
hudoc-en>. 
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buvo siūloma suvienodinti anonimiškumo taikymo pagrindus Europos Są-
jungos mastu, kad policijos veikla atskleidžiant sunkius ir organizuotus nusi-
kaltimus taptų kur kas veiksmingesnė.  

Tokių priemonių įvedimas, kaip matyti iš Europos Žmogaus Teisių Tei-
smo sprendimų, nesuvaržytų žmogaus teisių į teisingą procesą ir bylos nagri-
nėjimą, sudarant galimybes kaltinamajai pusei pateikti klausimus anonimiškai 
liudijančiam pareigūnui, tačiau išvengiant jo tapatybės nustatymo. Tad užtik-
rinant veiksmingą kovą su organizuotu nusikalstamumu bei terorizmu šalies 
ir tarptautiniu mastu, tikslinga būtų papildyti BPK 199 straipsnį, jog liudyto-
jui, kuris yra operatyvinės veiklos slaptasis dalyvis ar kitas asmuo, vykdęs teisė-
saugos institucijų užduotį arba atlikęs šio kodekso 158, 159 straipsniuose 
numatytus veiksmus, anonimiškumas gali būti taikomas ir nesant šio straips-
nio 1 dalyje numatytiems pagrindams. 

 
 
Organizuoto nusikalstamumo kontrolė taikant  
nusikalstamos veikos imitacijos modelį  
 
Šiuo metu pastebimai daugėja atvejų, kai nuosprendžiuose baudžiamo-

siose bylose teismai nusikalstamos veikos imitacijos modelį (toliau – NVIM), 
pritaikytą vadovaujantis Operatyvinės veiklos įstatymu (toliau – OVĮ), įver-
tina ne tik kaip provokaciją, bet ir kaip nepagrįstai sankcionuotą. Tai verčia 
susimąstyti apie šio operatyvinio veiksmo taikymo problemas ir netgi šio 
veiksmo tikslingumą. Valstybė, kovodama su nusikalstamumu, taiko įvairius 
specialius tyrimo būdus. Jų pobūdį, formas nulemia įvairių nusikaltimų pavo-
jingumas, sudėtingumas, paplitimas. Kurti tokias specialias priemones, meto-
dus ir tai naudoti atskleidžiant nusikaltimus, kaltininkus yra pateisinama ir 
būtina, nes kai kurių nusikaltimų įprastais tyrimo būdais dažnai neįmanoma 
atskleisti arba tai padaryti labai sunku. Paprastai tai yra patys sunkiausi, gerai 
organizuoti ar itin slapti nusikaltimai, keliantys realų pavojų daugelio žmo-
nių, visuomenės ar net valstybės saugumui. Specialios nusikaltimų tyrimo 
formos ir metodai teisėtais ir neišvengiamais pripažįstami ir tarptautiniuose 
teisės aktuose.  

Vienas svarbiausių kriminalinės policijos uždavinių yra labai sunkių ir 
sunkių nusikaltimų, taip pat nusikalstamų veikų, sukeliančių platų atgarsį ar 
darančių didelę žalą valstybei bei asmenims, tyrimas, organizuotų nusikalsta-
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mų grupuočių, nusikalstamų susivienijimų ir jų narių daromų ir padarytų nu-
sikalstamų veikų užkardymas, atskleidimas ir tyrimas. Tam valstybė privalo 
suteikti reikiamus įrankius, jais privalo būti naudojamasi teisėtais būdais ir 
tokių įrankių naudojimas turi būti pateisinamas tikslingumu, būtinumu juos 
taikyti. Ypač aktualu ir tai, kad tokių įrankių naudojimo procedūros būtų 
vienodai pripažįstamos ir suprantamos visoje nusikalstamos veikos atskleidi-
mo, ištyrimo ir asmenų teisingo nubaudimo grandinėje. Šiandien akivaizdu, 
kad NVIM taikymas nevienodai suprantamas tarp šį operatyvinį veiksmą 
sankcionuojančių, atliekančių subjektų ir teismų.  

Šiuo metu dažnėja atvejų, kai teismai priima išteisinamuosius nuospren-
džius asmenims, kuriems buvo taikomas NVIM, motyvuodami NVIM abst-
raktumu ir pagrįstos informacijos dėl jų taikymo nebuvimu, provokavimu da-
ryti nusikalstamas veikas, be to, nebevertindami kitų byloje surinktų duome-
nų kaip įrodymų. Atsižvelgiant į visumą aplinkybių, tokie teismų sprendimai 
neabejotinai verčia susimąstyti, įvertinti galimai padarytas policijos klaidas, 
tačiau, žinant baudžiamosios bylos aplinkybes, tokie teismų sprendimai verčia 
manyti, kad pareigūnai, ne tik atliekantys NVIM, bet ir jį sankcionuojantys, 
nors ir veikdami pagal teisės aktų reikalavimus, nepakankamai gali suvokti 
teismų keliamus standartus NVIM sankcionuoti ir taikyti. Tai juos verčia nu-
sivilti atliekamu darbu, vangiau naudotis įstatymo suteikta veiksminga gali-
mybe taikyti NVIM, taip ribojant galimybes atlikti pavestas pareigas – ginti 
asmenis nuo nusikalstamų kėsinimųsi, greitai, išsamiai atskleisti nusikalsta-
mas veikas ir kt.  

OVĮ yra nustatyti operatyvinių veiksmų atlikimo pagrindai, NVIM san-
kcionavimo tvarka, teikime privalomi pateikti duomenys. NVIM sankcio-
nuoja generalinis prokuroras ar jo įgaliotas generalinio prokuroro pavaduoto-
jas arba apygardų prokuratūrų vyriausieji prokurorai ar jų įgalioti vyriausiųjų 
prokurorų pavaduotojai, kurie ir sprendžia klausimą, ar yra teikime nurodyti 
visi NVIM sankcionuoti reikalingi duomenys, ar jo taikymas pagrįstas ir ar 
yra tam atlikimo pagrindai. Jei NVIM buvo sankcionuotas tam įgalioto parei-
gūno ir teikimuose nurodyti visi reikalingi duomenys apie modelio būtinumą, 
asmenis, kuriems modelis bus taikomas (kai tokie duomenys turimi), galimų 
veiksmų ribas, duomenis apie modelį atliksiančius asmenis, modelio trukmę, 
siekiamą rezultatą, tai pagrįstai tikimasi, kad taikant NVIM surinkti duome-
nys turėtų būti laikomi gauti teisėtais būdais, įstatymų nustatyta tvarka ir tei-
smuose pripažįstami įrodymais. Jeigu NVIM sankcionuotas atsakingo ir tam 
įgalioto pareigūno, vadinasi, buvo pateikta visa reikalinga pirminė operatyvi-
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nė medžiaga ir tam buvo visi būtini atlikimo pagrindai. Deja, pirmosios ar (ir) 
apeliacinės instancijos teismuose priimami išteisinamieji nuosprendžiai (nu-
tartys), kuriuose teisiamųjų išteisinimas argumentuojamas NVIM abstrak-
tumu ir pagrįstos informacijos dėl jų taikymo nebuvimu bei išteisintųjų pro-
vokavimu daryti nusikalstamas veikas. Konstatuojama, kad nebuvo priežasčių 
ir visumos aplinkybių, dėl ko būtų reikėję ar būtina taikyti išteisintajam          
(-iesiems) NVIM, vertinama, kad teikimuose nenurodomi duomenys, pa-
grindžiantys būtinumą taikyti NVIM, duomenys apie asmenis, kuriems bus 
taikomas NVIM, taip pat pagal modelį atliekamų konkrečių veiksmų ribos. 
Taip pat motyvuojama, kad teikimuose NVIM sankcionavimo būtinumas 
pagrįstas abstrakčiomis frazėmis, operatyvinių veiksmų planas nepatvirtintas 
generalinio prokuroro sankcija (nors to OVĮ nereikalauja), be to, jis viršija 
NVIM ribas, NVIM atliktas be teismo sankcijos (nors to OVĮ nereikalauja), 
išteisintasis anksčiau neteistas, pareigūnų surinkti duomenys buvo svarbūs 
kaip kaltinamieji įrodymai.  

 
Tai pavyzdžiai, kurie lemia prieštaringas nuostatas teismo sprendimams, 

nes visi minėti reikalaujami duomenys visada nurodomi, ir tai patvirtina atsa-
kingo ar įgalioto prokuroro sutikimas sankcionuoti NVIM. Be to, akivaizdu, 
kad skirtingai suvokiama provokavimo sąvoka ir tai didžiulė problema, kuriai 
reikėtų skirti išskirtinį dėmesį673. Neretai nuosprendžiuose teisiamųjų išteisi-
nimas grindžiamas tuo, kad NVIM viršija ribas ir operatyvinės veiklos objek-
tus provokuoja padaryti nusikalstamas veikas. OVĮ išaiškinta provokacijos są-
voka – tai spaudimas, aktyvus skatinimas ar kurstymas padaryti nusikalstamą 
veiką apribojant asmens veiksmų pasirinkimo laisvę, jei dėl to asmuo padaro 
ar kėsinasi padaryti nusikalstamą veiką, kurios prieš tai neketino padaryti. Ar 
nebuvo daroma spaudimo asmeniui, kuriam taikomas modelis, ar nebuvo 
toks asmuo kurstomas, provokuojamas padaryti nusikaltimą, baudžiamojoje 
byloje sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Teismų praktikoje ši sąvoka su-
prantama nevienodai. Skirtingai suprantamos šios sąvokos sudėtinės dalys – 
spaudimas, aktyvus skatinimas ar kurstymas. Neapibrėžta riba, kurios NVIM 
dalyviai turi neperžengti. Ypač svarbu išsiaiškinti, ar imituojant nusikalsta-
mus veiksmus nepasiekiama ta „aktyvumo“ riba, nuo kurios prasidėtų provo-
kavimas, kokio laipsnio skatinimas ir spaudimas, ar pasyvus šis skatinimas, 

                                                 
673 Šimkus, K. Nusikalstamos veikos imitavimo modelis ir slaptoji operacija operatyvinėje veik-

loje. Policija. 2006 m. birželis, Nr. 11(51-389). 
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kurstymas, ar aktyvus. Kitaip NVIM, kaip valstybėje taikomo specialaus ty-
rimo metodo, siekiant išaiškinti nusikalstamas veikas, naudojimas netektų 
prasmės, nes dažnai teismai jo veikimą traktuoja kaip elgesį, turintį visus pro-
vokavimo elementus674.  

Išteisinamuosiuose nuosprendžiuose pažymima, kad prieš taikant 
NVIM pradinė operatyvinė informacija turėtų būti tikrinama kitais operaty-
viniais veiksmais (metodais), neturinčiais provokacinio pobūdžio, ir kurių 
metu surinktą informaciją išslaptinus ir panaudojus baudžiamojoje byloje 
OVĮ 17 str. nustatyta tvarka, nekiltų grėsmės operatyvinės veiklos slaptųjų 
dalyvių sveikatai ar gyvybei. Viename išteisinamajame nuosprendyje konsta-
tuota, kad byloje nebuvo nustatytas nė vienas atvejis – nei iki NVIM san-
kcionavimo, nei vėliau, kad išteisinantieji būtų įgiję, gabenę, pardavę narkoti-
nes medžiagas. Išteisinamuosiuose nuosprendžiuose kaltinamiesiems, kuriems 
buvo taikomas NVIM, taip pat neretai pažymima, kad įrodymų, neginčijamai 
patvirtinančių tokių asmenų kaltę, nėra. Teigiama, kad norint, jog duomenys, 
surinkti atliekant operatyvinę veiklą, būtų leistini įrodymai baudžiamajame 
procese, jie turi būti įstatymo nustatyta tvarka išslaptinti ir patikrinti Lietu-
vos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau – BPK) numatytais 
proceso veiksmais. Kiti baudžiamojoje byloje surinkti duomenys nebeverti-
nami ir nelaikomi įrodymais. Išteisinimui pakanka konstatuoti, kad NVIM 
neteisėtas ir taip automatiškai anuliuojami kiti surinkti duomenys.  

Kitoje Aukščiausiojo Teismo nutartyje nagrinėjant apeliacinio teismo 
sprendimą konstatuota, kad dalį duomenų teismas tyrė nuteistosios ir jos gy-
nėjo neinformavęs apie tiriamos informacijos turinį – medžiagos, kuria re-
miantis buvo sankcionuotas modelio taikymas, turinys nebuvo atskleistas by-
los nagrinėjimo teisme dalyviams. Toks apeliacinio skundo argumentų dėl 
provokacijos paneigimo būdas pažeidžia proceso principus, todėl nėra tinka-
mas. Vadinamoji ex parte (arba in camera) procedūra, t. y. duomenų tyrimas 
nedalyvaujant proceso dalyviams, jiems neleidžiant susipažinti su teismui pa-
teikta informacija, yra sunkiai suderinama su teisinės demokratinės valstybės 
baudžiamajam procesui būdingais principais, todėl paprastai negali būti tai-
koma. Tačiau kartu Aukščiausias Teismas konstatuoja, jog duomenys, ku-
riuos žino teismas, byloje dalyvaujantiems asmenims gali būti neatskleidžiami, 

                                                 
674 Pakštaitis, L. Nusikalstamą veiką imituojančio elgesio modelio taikymas tiriant kyšininka-

vimo nusikaltimus. Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2001, 23(15). 
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kai yra ypatingi atvejai. Bylos Edwards ir Lewis prieš Jungtinę Karalystę675 
sprendime Europos Žmogaus Teisių Teismas, remdamasis anksčiau priimtu 
sprendimu byloje Jasper prieš Jungtinę Karalystę676, nurodė, kad tokia situacija 
galima, kai yra svarbių su kaltinamojo teisėmis konkuruojančių interesų (pvz., 
nacionalinis saugumas arba poreikis apsaugoti liudytojus nuo persekiojimo, 
arba siekis išsaugoti paslaptyje policijos tyrimo metodus). Pabrėžtina, kad 
daugeliu atvejų operatyvinio tyrimo medžiagos išslaptinti ir pateikti į bylą 
proceso dalyviams negalima, nes ją išslaptinus grėstų realus pavojus operaty-
vinės veiklos slaptųjų dalyvių sveikatai ir gyvybei, sukeltų operatyvinės veiklos 
subjektų teisėtų darbo metodų atskleidimo grėsmę, o kitais operatyviniais 
veiksmais surinkti informacijos, kuri galėtų būti panaudojama baudžiamaja-
me procese, kartais neįmanoma. Tačiau operatyvinės veiklos subjektui moty-
vuotai atsisakius teismui pateikti visą su NVIM taikymu susijusią medžiagą 
dėl paminėtų nurodytų priežasčių, tai traktuojama kaip žmogaus teisių pažei-
dimas ir apeliuojama į proceso teisingumo (sąžiningumo), rungimosi, šalių ly-
gybės principus, tinkamai neužtikrinant kaltinamojo teisės į gynybą. Pabrė-
žiama, kad gynyba neturėjo galimybės pateikti visų argumentų dėl provokaci-
jos versijos ir tai remiamasi minėtu Europos Žmogaus Teisių Teismo spren-
dimu, o teismai pripažįsta tokį faktą kaip nepaneigiamą NVIM provokavimą. 
Tačiau taip visiškai ignoruojamas jau minėtas nacionalinis saugumas arba po-
reikis apsaugoti slaptuosius operatyvinės veiklos dalyvius bei liudytojus nuo 
persekiojimo, arba siekis išsaugoti paslaptyje policijos tyrimo metodus.  

Komentuojamuose nuosprendžiuose nagrinėjant visas tirtas aplinkybes, 
konstatuojama, kad nors ir nėra nustatyta, jog NVIM dalyviai būtų spaudę, 
vertę teisiamuosius parduoti draudžiamus vartoti daiktus, naudoję prieš juos 
fizinę ar psichologinę prievartą, grasinę ir kitais panašiais veiksmais apriboję 
išteisintųjų elgesio pasirinkimo laisvę, tačiau atkreipiamas dėmesys į tai, kad 
provokavimo daryti nusikalstamą veiką negalima suprasti taip supaprastintai. 
Jei BPK nustatytais veiksmais nėra patikrintų neabejotinų duomenų apie tai, 
kad asmenys, kuriems buvo taikomas NVIM, dar iki modelio taikymo pra-
džios buvo pradėję daryti nusikalstamą veiką, ir jei šie asmenys nusikalstamos 
                                                 
675  Case of Edwards and Lewis v. The United Kingdom 22 July 2003. Žr. <http:// 

cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=E
dwards&sessionid=16681042&skin=hudoc-en>. 

676  Case of Jasper v. The United Kingdom. 16 February 2000. Žr. <http://cmiskp. 
echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Jasper&s
essionid=16681042&skin=hudoc-en>. 
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veikos nebūtų padarę be valstybės institucijų įsikišimo ir parodytos iniciaty-
vos, yra pakankamas pagrindas NVIM dalyvių elgesį vertinti kaip nusikalsta-
mos veikos provokavimą.  

Tampa nesuprantama, kodėl teismai savo sprendimais palaiko gynybine 
prasme vien teisiamuosius. Išvados, pasiremiant išskirtiniais Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo sprendimais, daromos jų naudai, tačiau užmirštami kiti to 
paties Teismo sprendimai, kuriuose kalbama kitaip, užmirštama arba igno-
ruojama kita pusė – kaltinančioji – valstybė, kurios siekis užtikrinti kiekvieno 
žmogaus ir visos visuomenės saugumą ir apginti nuo nusikalstamų kėsinimų-
si.  

Taikant NVIM dažna ir ikiteisminio tyrimo pradėjimo problema. Ope-
ratyvinio tyrimo metu yra nuolat gaunama operatyvinių duomenų apie ben-
drininkų, organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų narių vykdomus 
nesunkius ar apysunkius nusikaltimus, tačiau dėl nusikalstamų veikų pradėjus 
ikiteisminį tyrimą iš esmės netenkama galimybės greitai ir išsamiai atskleisti 
visas bendrininkų, organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų narių nu-
sikalstamas veikas, schemą, struktūrą, nustatyti rengiančius, darančius ar pa-
dariusius nusikalstamas veikas asmenis. Vadovaujantis BPK nuostatomis, iki-
teisminis tyrimas turi būti pradėtas nedelsiant, nustačius nusikalstamos vei-
kos požymius, o tai ne visais atvejais leidžia greitai ir išsamiai atskleisti vyk-
domos nusikalstamos veikos mastą, nusikalstamo susivienijimo struktūrą ar 
jos narius, nes nebūna išnaudotos visos galimos operatyvinės priemonės kuo 
išsamesnei informacijai sukaupti. Neaiškios ir Lietuvos Respublikos generali-
nio prokuroro 2003-04-26 patvirtintos rekomendacijos „Dėl Operatyvinės 
veiklos įstatymo ir BPK 154, 158, 160 straipsnių taikymo pradėjus ikiteisminį 
tyrimą“, kuriose išaiškinama, kad operatyviniai veiksmai, kurie buvo sankcio-
nuoti iki ikiteisminio tyrimo pradžios, galioja iki sankcijos pabaigos. Be to, 
dažnai skubotas ikiteisminio tyrimo pradėjimas sukelia operatyvinės veiklos 
subjektų teisėtų darbo metodų atskleidimo grėsmę, o tai vėliau gali turėti nei-
giamos įtakos kovai su nusikalstamumu, gali kilti realus pavojus slaptai ben-
dradarbiaujantiems asmenims, kurių suteiktos informacijos pagrindu buvo 
pradėtas operatyvinis tyrimas ar inicijuoti tam tikri operatyviniai veiksmai.  

BPK reglamentuoti anksčiau tik operatyvinėje veikloje naudoti veiksmai, 
tarp kurių yra ir BPK 159 str. įtvirtinta procesinės prievartos priemonė – lei-
dimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus. Minėto straipsnio 
nuostatos iš esmės yra orientuotos į paprastų asmenų savanorišką bendradar-
biavimą su teisėsaugos institucijomis, atskleidžiant kitų asmenų pasiūlytą 
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vykdyti nusikalstamą veiką. Pasigendama priemonių, kuriomis pareigūnams 
būtų leidžiama prisidėti prie asmenų, darančių nusikalstamas veikas, be parei-
gūnų pastangų. Kai yra tokios galimybės, būtų galima sėkmingai tęsti arba 
pradėti slaptas operacijas jau atliekant ikiteisminį tyrimą.  

Praktiniame darbe taip pat kyla sunkumų dėl anonimiškumo taikymo 
pareigūnams, veikusiems pagal NVIM. Akivaizdu, kad pareigūnai, veikę pagal 
nusikalstamos veikos imitavimo modelį, negali būti laikomi eiliniais liudyto-
jais, kuriems būtų taikomos vienodos BPK 199 str. numatytos anonimišku-
mo suteikimo sąlygos. Dažniausiai praktikoje yra pabrėžiama, kad nėra šiame 
straipsnyje numatytų anonimiškumo taikymo pagrindų. Vienas iš pagrindų 
anonimiškumui taikyti – dalyvavimas procese dėl sunkaus ir labai sunkaus 
nusikaltimo padarymo. Sunkumų kyla tuomet, kai operatyviniuose veiks-
muose dalyvauja policijos pareigūnai. Pavyzdžiui, pradėjus ikiteisminį tyrimą 
pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 straipsnio („Pelnyma-
sis iš kito asmens prostitucijos“)  1 ar 2 dalį (apysunkis nusikaltimas) operaty-
viniuose veiksmuose (nepradėjus ikiteisminio tyrimo) dalyvavusiems (-ioms) 
pareigūnams (-ėms) negali būti taikomas anonimiškumas. Taigi nebegalima 
užtikrinti, kad ateityje šie pareigūnai vėl galėtų dalyvauti slaptose policijos 
operacijose. Ta pati kliūtis kyla ir taikant BPK 158 straipsnį. Negalima apsi-
riboti vien tik labai sunkiais ar sunkiais nusikaltimais, prie kurių darymo pri-
sideda pareigūnai, veikdami pagal NVIM. Akivaizdu, kad organizuoto nusi-
kalstamumo atstovai, siekdami gauti kriminalinių pajamų, neapsiriboja vien 
tik sunkiais ar labai sunkiais nusikaltimais. Problemą išspręstų arba veikų, ku-
rias tiriant galimas liudytojų anonimiškumas, rato išplėtimas, arba pareigūnų 
padarymas specialiu subjektu šiam institutui taikyti, veikos sunkumo nelai-
kant anonimiškumo taikymo kriterijumi.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, tei-
singos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis numato kiek-
vieno žmogaus ir visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi677. 
Užtikrinti tokį saugumą yra viena iš valstybės priedermių ir vienas iš priorite-
tinių uždavinių. Tai būtina, nes nusikalstamumas pažeidžia svarbiausias as-
mens teises ir laisves, saugias gyvenimo sąlygas, neigiamai veikia visuomenės 
gerovę, valstybės ekonominio, kultūrinio, politinio gyvenimo pagrindus. Plin-

                                                 
677 Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 

d. referendume. Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietu-
vos aidas. 1992, Nr. 220 (1992-11-10); Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30). 
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tant nusikalstamumui, ypač organizuotam, korupcijai, yra griaunamas pasiti-
kėjimas valstybės valdžia, įstatymais, didėja nepagarba jiems, nustatytai tvar-
kai. Todėl valstybė yra priversta imtis įvairių teisėtų priemonių, leidžiančių 
kontroliuoti nusikalstamumą. 

Deja, aktualus klausimas, ar teismai nesivadovauja Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimais, juos komentuoja ir jais remiasi tik tiek, kiek tai 
palanku teisiamiesiems išteisinamąja prasme. Kitais to paties teismo sprendi-
mais, kurie pateisina specialiųjų tarnybų naudojamus metodus bei priemones 
ir sutinka, kad tam tikra operatyvinė informacija negali būti žinoma kaltina-
majam ar jį ginančiajam ir tai pripažįstama teisėta, nesiremiama, nors priva-
lomai turėtų būti remiamasi.  

Nusikalstamoms veikoms atskleisti yra skiriama daug žmogiškųjų ištek-
lių, darbo, lėšų, laiko sąnaudų, o siekiamo rezultato šiuo metu negaunama, 
nes teismuose teisiamieji išteisinami, argumentuojant ir apeliuojant į galimas 
policijos klaidas, žmogaus teises, laisves, proceso teisingumo (sąžiningumo), 
rungimosi, šalių lygybės principus bei į kitus teiginius, tačiau nutylint ar netgi 
ignoruojant valstybės interesą – ginti nuo nusikalstamų kėsinimųsi. Many-
tume, kad įgyvendinant valstybės ir visuomenės interesą kurti saugią aplinką 
ir siekiant apginti nuo nusikalstamo kėsinimosi įstatymų saugomas asmens 
teises bei laisves, nuosavybę, visuomenės ir valstybės saugumą, šioms proble-
moms įveikti būtini sprendimai valstybės mastu.  
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ASMENS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS  TEISINIO  
REGULIAVIMO  RAIDOS  BRUOŽAI 
 
 
 
Jonas Juškevičius 
 
 
 
Sveikatos priežiūros srities teisiniai santykiai, kitaip dar vadinami sveika-

tinimo veikla678, apima nemažą įvairių, skirtingo sudėtingumo visuomeninių 
santykių įvairovę. Šiems santykiams būdinga tai, kad jų objektas yra žmogaus 
prigimtinės, bet ne nuosavybės teise priklausančios, vertybės – gyvybė ir svei-
kata. Šių vertybių apsaugą turi užtikrinti sklandžiai veikiančios sveikatinimo 
sritys, kaip asmens sveikatos priežiūra679, visuomenės sveikatos priežiūra680 ar 
farmacinė veikla681, ir iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad jos turėtų išimtinai 
priklausyti viešosios teisės kompetencijai. Tačiau praktikoje taisyklių, kurios 
reguliuoja sveikatos priežiūrą, prigimtis gali būti skirtinga: jos gali priklausyti 
skirtingoms teisės šakoms, kaip konstitucinei, civilinei, baudžiamajai, admi-
nistracinei ar net tarptautinei teisei. Be to, dalis šių taisyklių kyla iš medikų 
profesinių etikos standartų, geros klinikinės ar įrodymais paremtos medicinos 
                                                 
678 Sveikatinimo veikla – asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, farmacinė 

ir kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato 
Sveikatos apsaugos ministerija (Sveikatos sistemos įstatymo 2.5 str.). 

679 Asmens sveikatos priežiūra – valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios 
tikslas laiku nustatyti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir 
sustiprinti sveikatą (Sveikatos sistemos įstatymo 2.6 str.). 

680 Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių 
bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti vi-
suomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma (Sveikatos sistemos įstatymo 2.7 str.). 

681 Farmacinė veikla – juridinių ir fizinių asmenų veikla, kurią numato Farmacinės veiklos įsta-
tymas (Sveikatos sistemos įstatymo 2.8 str.), t. y. farmacinė ir kita veikla, susijusi su vaisti-
niais, tiriamaisiais vaistiniais preparatais, veterinariniais vaistais, veikliosiomis ir kitomis 
vaistinėmis medžiagomis, veterinarinės farmacijos veikla, taip pat šios veiklos valstybinis 
valdymas ir kontrolė (Farmacijos įstatymo 1.1 str.). 
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praktikos. Šiuo požiūriu sveikatos priežiūros srities teisinis reguliavimas per 
pastaruosius dešimtmečius gerokai keitėsi: sovietinis etatistinis sveikatos si-
stemos reguliavimas su savo įgimtomis ydomis nepriklausomybės metais neiš-
vengiamai turėjo būti reformuojamas. Toks virsmas nebuvo paprastas, nes    
siekiant teisės efektyvumo, reikia pažinti tuos vykstančius socialinius proce-
sus, kuriuose teisė turės funkcionuoti. Priešingu atveju mechanicistinis teisės 
normų taikymas situacijose su miglotais kontūrais gali gali sukelti nenumaty-
tų praktinių problemų.682 Sveikatos priežiūros srities reguliavimo raida ne vi-
suomet atitinka sparčiai kintančius visuomeninius santykius šioje srityje – tai 
iliustruoja ir gausios specialiųjų įstatymų pataisos ar jų naujos redakcijos. Šiuo 
požiūriu Lietuvos situacija nėra išskirtinė, palyginti su kitomis postkomunis-
tinėmis šalimis, o neretai savo sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo siste-
mingumu ji yra pranašesnė už daugelį jų. Iš istorinės perspektyvos šiandien 
jau galima būtų pabandyti apžvelgti ir pateikti vertinimą to, kas buvo padary-
ta. Šiame straipsnyje bus aptariami kai kurie vienos iš svarbiausios sveikatini-
mo veiklos sričių – asmens sveikatos priežiūros reguliavimo bruožai.  

 
 
Asmens sveikatos priežiūros srities teisinis reguliavimas  
sovietiniu laikotarpiu 
 
Norint įvertinti asmens sveikatos priežiūros reguliavimo pokyčius Ne-

priklausomybės laikotarpiu, būtina panagrinėti, kokia iki tol egzistavusi teisi-
nė aplinka turėjo būti reformuota.  

Reikia pažymėti, kad teoriniu lygmeniu nebuvo aiškios skirties tarp as-
mens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros. Sovietinio laiko-
tarpio sveikatos priežiūros683 srities organizavimas ir reguliavimas bei finansa-
vimas buvo valstybės monopolizuotas, taigi ir pagal visus požymius sveikatos 
priežiūra pasižymėjo išimtine viešosios teisės įtaka684. Neatsitiktinai ir sovie-
tinio piliečio teisių kataloge (1977 m. TSRS Konstitucijos 7 skyrius) sociali-

                                                 
682 Juškevičius, J. Teisės principų taikymas norminant sveikatos priežiūros sritį. Jurisprudencija. 

2008, 12(114): 7–17.  
683 Sovietiniu laikotarpiu buvo vartojamas terminas „sveikatos apsauga“. Terminas „sveikatos 

priežiūra“ teisinėje apyvartoje įsigalėjo 1994 m. priėmus Sveikatos sistemos įstatymą.  
684 Стеценко, С. Г. Медицинское право. Санкт Петербург: Юридический центр Пресс, 

2004, c. 122–135. 
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nės-ekonominės teisės akivaizdžiai vyrauja, o pilietinės ir politinės teisės bei 
laisvės užima žemesnę padėtį. Teisės į sveikatos apsaugą turinys konstituciniu 
lygmeniu buvo gana detalizuotas: „nemokama kvalifikuota medicinos pagal-
ba, kurią teikia valstybinės sveikatos apsaugos įstaigos; piliečių gydymo ir 
sveikatos stiprinimo įstaigų tinklo plėtimas; saugumo technikos ir gamybinės 
sanitarijos vystymas bei tobulinimas; plačiai įgyvendinamos profilaktinės 
priemonės; aplinkos sanavimo priemonės; ypatingas rūpinimasis augančiosios 
kartos sveikata, įskaitant vaikų darbo, nesusijusio su mokymu ir darbiniu auk-
lėjimu, uždraudimą; plėtojami moksliniai tyrimai, kuriais siekiama užkirsti 
kelią ligoms ir mažinti sergamumą, užtikrinti ilgą aktyvų piliečių gyvenimą“ 
(1977 m. TSRS Konstitucijos 42 str.). Be to, negalima pamiršti, kad darbas, 
poilsis ir sveikata buvo suvokiami kaip itin svarbūs veiksniai vykdant svar-
biausius „socialistinės visaliaudinės valstybės“ uždavinius, kaip „komunizmo 
materialinės techninės bazės sukūrimas“, „socialistinių visuomeninių santy-
kių tobulinimas“ ir pan.685 Todėl nenuostabu, kad šių uždavinių svarba ir nu-
lėmė atitinkamų ekonominių-socialinių teisių vertybinę hierarchiją sovietinė-
je konstitucijoje (žr. atitinkamai 40, 41 ir 42 str.), o tokios pilietinės teisės, 
kaip sąžinės laisvė, teisė į asmens ir jo būsto neliečiamumą ir pan., laikomos 
mažai reikšmingomis įgyvendinant minėtus valstybės uždavinius, atsidūrė 
šios hierarchijos apačioje. 

1969 m. TSRS Aukščiausioji Taryba priėmė pirmąjį susistemintą įsta-
tymą, reguliuojantį TSRS ir sovietinių respublikų sveikatos apsaugos sistemą 
– TSRS ir sąjunginių respublikų leidybos įstatymų sveikatos apsaugos pagrin-
dus686 (toliau Pagrindai), kuriais numatė sveikatos apsaugos srities reguliavi-
mą.687 Iki tol pagrindiniai teisės aktai, reguliavę sveikatos apsaugą, buvo 1924 

                                                 
685 Simptominiu pavyzdžiu, autoriaus nuomone, gali būti TSRS civilinės įstatymų leidybos pa-

grindų 95 str. nuostata, kuria remiantis žalą piliečiui, patirtą gelbėjant socialistinę nuosavy-
bę nuo gresiančio sunaikinimo, atlygina organizacija, kurios turtas buvo gelbėjamas. Tačiau 
jei tokią žalą patirs pilietis, gelbėdamas kitų piliečių gyvybes ar jų sveikatą, tokia žala nėra at-
lygintina.  

686 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении с изм. 
и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 22.05.1990. Ведомости СНД и 
ВС СССР. 1990, № 23, c. 422. 

687 Remiantis SSRS ir sąjunginių respublikų sveikatos apsaugos įstatymų leidybos pagrindais 
pagal nustatytą griežtai sovietinėms respublikoms kompetenciją 1971 m. įsigaliojo LTSR 
sveikatos apsaugos įstatymas (Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1971, Nr. 35-286), kuris galiojo iki 1990 m. kovo 11 d., o nuo šios datos tik tiek, kiek ne-



 630 

m. Dekretas dėl medicinos darbuotojų profesinės veiklos ir teisių688 ir 1937 
m. Liaudies komisarų tarybos Nutarimas dėl medicininių operacijų atlikimo 
tvarkos689. Šis Nutarimas suteikė TSRS sveikatos apsaugos ministerijai teisę 
leisti privalomus visoms įstaigoms, organizacijoms ir asmenims potvarkius dėl 
gydomosios veiklos ir chirurginių operacijų atlikimo. Svarbiausias ir naujųjų 
Pagrindų tikslas buvo užtikrinti valstybės aparato veiklą, prižiūrint sveikatos 
priežiūros sritį, taigi pagrindiniai šios srities subjektai yra valstybės organai ir 
sveikatos apsaugos įstaigos. Sąjunginės ir respublikinių sveikatos apsaugos 
ministerijų kompetencijos sveikatos apsaugos organizavimo ir finansavimo 
srityse buvo atribotos, tačiau faktiškai išlaikė 1937 m. Nutarimo suteiktus 
plačius normų kuriamosios veiklos įgaliojimus. Nors rengiant Pagrindus buvo 
nedrąsių siūlymų sustiprinti ir kitą sveikatos apsaugos teisinių santykių sub-
jektą – pilietį ir šalia konstituciniu lygmeniu įtvirtintos teisės į sveikatos ap-
saugą įtvirtinti kai kurias detalizuojančias teises, tokias kaip teisę gauti nemo-
kamą medikamentinę pagalbą gydantis stacionare, į nemokamą sanatorinį-
kurortinį gydymą ir pan.690, tačiau galutinėje redakcijoje termino „piliečių tei-
sės“ ar juolab „ligonių teisės“ buvo vengiama vartoti, išskyrus vienintelį atvejį, 
kai „moteriai suteikiama teisė pačiai apsispręsti dėl motinystės“ (Pagrindų 38 
str.). Kita vertus, kai kurios pacientų teisės, kaip mes jas suprantame dabar, 
netiesiogiai gali būti atsekamos iš kitų nuostatų. Pvz., paciento teisė į privatų 
gyvenimą gali būti atsekama iš medicinos ir farmacijos darbuotojo pareigos 
saugoti „medicinos paslaptį“ (Pagrindų 16 str.), kuri buvo perimta iš hipokra-
tinės tradicijos691. Taip pat Pagrinduose buvo išplėsta ligonio privalomo suti-
kimo gavimo sritis: šalia chirurginių operacijų692 tapo būtina gauti ligonio su-

                                                                                                            
prieštaravo Lietuvos Respublikos Laikinanajam Pagrindiniam Įstatymui, nuo 1992 m. – jei 
neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams. 

688 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 года «О профессиональной работе 
и правах медицинских работников» с изм. и доп., внесенными Указoм Президиума 
ВС РСФСР от 29.12.1971. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972, № 1, c. 1.  

689  Постановление СНК СССР от 15 сентября 1937 года «О порядке проведения ме-
дицинских операций». Собрание законов СССР. 1937, № 62, c. 274. 

690 Шабайлов, В. И. К разработке основ законодательства о здравоохранении. Советское 
государство и право. 1965, № 6, c. 45–51. 

691 Pasak šiuolaikinių rusų autorių, vis dėlto sovietinė medicina dažniausiai sekė šia tradicija, žr. 
Юдин, Б. Г. и др. Введение в биоэтику. М.: Прогресс-Традиция. 1998. 

692 Reikia pastebėti, kad 1924 m. Dekretas dėl medicinos darbuotojų profesinės veiklos ir teisių 
(pakeitęs iki tol galiojusį carinės Rusijos medicinos statutą) nustatė reikalavimą atlikti chi-
rurgines operacijas ligoniui sutikus, o operacijas nepilnamečiams ir psichikos ligoniams – 
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tikimą ir taikant sudėtingas diagnostines procedūras, taip pat taikant ar ski-
riant naujus, moksliškai pagrįstus, bet dar neįteisintus diagnostikos, profilak-
tikos ir gydymo metodus bei vaistinius preparatus. Neatidėliotinas chirurgi-
nes intervencijas ir sudėtingas diagnostikos procedūras buvo galima atlikti li-
goniams be jų ar jų atstovų sutikimo, jei uždelsus tokį sutikimą iškiltų grėsmė 
ligonio gyvybei. Tačiau tokį sutikimą vadinti informuotu šiuolaikine prasme 
būtų sudėtinga, nes teisės aktai nenumatė, kokia informacija ligoniui turi būti 
pateikiama, o praktikoje dažnai nebuvo varginamasi teikti išsamios informa-
cijos. 

Pagrindų 4 str. įtvirtino svarbią, nors iš pirmo žvilgsnio deklaratyvią 
nuostatą, kad „TSRS piliečiai privalo rūpintis savo ir kitų visuomenės narių 
sveikata“. Tačiau įsigilinus į visą Pagrindų tekstą bei TSRS Konstitucijos nuo-
statą, kad „teisių ir laisvių įgyvendinimas neatskiriamas nuo piliečio pareigų 
vykdymo“ (59 str.), tampa akivaizdu, jog ši piliečio pareiga anaiptol ne per-
teklinė: būtent šios nuostatos pagrindu buvo įteisinamos prievartinio pobū-
džio priemonės vengiantiems gydytis priklausomybę nuo alkoholio ar narko-
tikų, venerines ligas, tuberkuliozę ir pan. (Pagrindų 36 str.). Remiantis šia 
nuostata, tipiniuose sovietinių respublikų sveikatos apsaugos įstatymuose bu-
vo įtvirtintas sergančių priklausomybės ligomis, t. y. nuo alkoholizmo ir nar-
komanijos, ir vengiančių gydytis asmenų priverstinis gydymas vadinamuo-
siuose gydomuosiuose darbo profilaktoriumuose. Vis dėlto TSRS konstituci-
nės priežiūros komitetas 1990 m. turėjo pripažinti, kad šis teisinis pagrindas 
yra menkas, nes, pasak jo, „tokia pareiga nenumatyta nei TSRS Konstitucijo-
je, nei tarptautiniuose žmogaus teisių aktuose, ir negali būti įtvirtinama prie-
vartinio pobūdžio priemonėmis“.693 

Kiek kitaip atsititiko su kitų teisinių santykių sveikatos priežiūros srityje 
subjektų – medicinos ir farmacijos darbuotojų – profesinėmis teisėmis, ku-
rioms buvo paskirtas atskiras 14 str. „Medicinos ir farmacijos darbuotojų pro-
fesinės teisės, pareigos ir lengvatos“. Šiame straipsnyje teisės ir pareigos skirs-
tomos į pagrindines (priklausančias visiems medicinos ir farmacijos darbuo-

                                                                                                            
turint tėvų ar globėjų sutikimą. Tai buvo vienas pirmųjų atvejų pasaulio įstatymų leidybos 
praktikoje, įtvirtinantis reikalavimą gauti paciento sutikimą atlikti chirurginę operaciją. Pa-
lyginkime – JAV šis reikalavimas buvo įtvirtintas teismų praktika, doktriniškai apibendri-
nant byloje Schloendorff v. Society of New York Hospital (1914).  

693 Заключение Комитета Конституционного надзора СССР от 25.10.1990, № 8(2-10) 
«О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудовом перевос-
питании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией». Известия. 19.06.1991. 
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tojams) ir specialiąsias (priklausančias atskirų sričių darbuotojams): pirmųjų 
nustatymo kompetencija buvo priskirta Sąjungos ir respublikų įstatymų lei-
džiamajai valdžiai, antrųjų – sąjunginei vykdomajai valdžiai, t. y. TSRS svei-
katos apsaugos ministerijai. Be to, minėtas Pagrindų straipsnis deklaravo, kad 
gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų (farmacijos darbuotojai į šį sąrašą ne-
bepateko) teises, garbę ir orumą gina įstatymas, to neatsitiko su kitais teisinių 
santykių sveikatos apsaugoje subjektais. Kaip tam tikra kompensacinė prie-
monė šioms medikų garantijoms Pagrinduose buvo nustatyta pareiga TSRS 
piliečiams, baigusiems TSRS aukštąsias medicinos mokyklas ir gavusiems gy-
dytojo vardą, duoti Tarybų Sąjungos gydytojo priesaiką, kurios tekstas buvo 
patvirtintas TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaku694. Priesaikos te-
kstas šalia lakonizuotų tradicinių gydytojo priesaikos nuostatų695 (pvz., medi-
ko rūpestis susiaurintas iki ligonio sveikatos, nutylint apie gyvybę) apėmė ir 
tokias ideologizuotas nuostatas, kaip pareiga kovoti už taiką, vadovautis savo 
veikloje komunistinės moralės principais ir pan.696 

Nors TSRS Konstitucijos 57 str. (žr. atitinkamai LTSR Konstitucijos 55 
str.) įtvirtino piliečių teisę teismo būdu gintis „nuo pasikėsinimų į asmens 
garbę ir orumą, gyvybę ir sveikatą, į jo laisvę ir turtą“, tačiau įstatymų lygme-
niu gydytojo ar sveikatos apsaugos įstaigos civilinė atsakomybė už žalą, pada-
rytą asmens gyvybei ir sveikatai, praktiškai liko neišspręsta, jau nekalbant apie 
tai, kad sovietinėje teisėje neturtinės žalos atlyginimo institutas buvo nenu-
matytas. Pagrindų 17 str. numatė, kad už profesinių pareigų pažeidimą medi-
cinos ir farmacijos darbuotojai atsakė tik drausmine tvarka, tais atvejais, kai 
tokie pažeidimai nebuvo baudžiamosios atsakomybės objektas. Taigi kalbėti 
apie medicinos darbuotojų civilinę atsakomybę dėl teisėtais veiksmais, bet ne-
tinkamai suteiktos medicinos priežiūros nebuvo pagrindo. Sveikatos apsaugos 
įstaigų atžvilgiu padėtis buvo keblesnė: Pagrindų 8 str. nustatė, kad sąjunginė 

                                                 
694 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1971 г. с изм. и доп., 

внесенными Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.11.1983. Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1983, № 47, c. 722.  

695 Šios nuostatos perimtos iš Ženevos gydytojo įžado, priimto Pasaulio medikų asociacijoje 
1948 m.  

696 Reikia pastebėti, kad tradicija teisiškai supozityvinti gydytojo priesaiką buvo išlaikyta dabar-
tiniuose Rusijos Federacijos įstatymų leidybos dėl piliečių sveikatos apsaugos pagrinduose, 
priimtuose 1993 m., kurie pakeitė iki tol galiojusius Pagrindus (60 str.). Tiesa, priesaikos 
tekste neliko ideologinio anstato, tačiau buvo papildyta pareiga gerbti žmogaus gyvybę ir 
eutanazijos draudimu.  
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ir respublikinės sveikatos apsaugos ministerijos ir jų organai „atsakingi už 
sveikatos apsaugos, medicinos mokslo būklę ir tolimesnį vystymą bei už gy-
ventojams teikiamos medicinos pagalbos kokybę“. Vietos Liaudies deputatų 
taryboms ir jų vykdomiesiems komitetams nebuvo atitinkamai numatytos at-
sakomybės už jiems pavaldžių sveikatos apsaugos organų ir įstaigų veiklą. Ne-
sigilinant į aptakios formuluotės „gyventojams teikiamos medicinos pagalbos 
kokybė“ turinio aiškinimo problematiką, praktiškai tai reiškia, kad už konk-
rečios sveikatos apsaugos įstaigos padarytą žalą asmens sveikatai ar gyvybei at-
sakinga būtų ministerija. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nors valstybė ir ga-
rantavo nemokamą kvalifikuotą medicinos pagalbą, tačiau pagal Civilinės 
įstatymų leidybos pagrindų697 13 str. valstybė neatsakė už valstybinių organi-
zacijų, teikiančių šią pagalbą, įsipareigojimus, kaip ir pastarosios neatsakė už 
valstybės įsipareigojimus. Galima būtų teigti, kad konstitucinė nuostata, įtvir-
tinanti piliečių teisę į teisminę gynybą nuo pasikėsinimų į asmens gyvybę ir 
sveikatą, būtent sveikatos priežiūros srityje įstatymų lygmeniu išimtinai liko 
konstruota ir interpretuota tik baudžiamosios ar administracinės atsakomy-
bės698 požiūriu.  

 
 
Asmens sveikatos priežiūros srities reguliavimo pokyčiai  
Nepriklausomybės laikotarpiu  
 
Sovietiniu laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros santykiai buvo admi-

nistracinio pobūdžio, įgyvendinami per hierarchinį planinį-biudžetinį sveika-
tos priežiūros organizavimo ir finansavimo modelį. Naujomis sąlygomis anks-
tesnio laikotarpio ideologijos nulemtas teisinių santykių prigimties aiškini-
mas, kai pateisinamas valstybės kišimasis į asmens privataus gyvenimo sritis, 
tapo nesuderinamas. Todėl iškilo būtinybė asmens sveikatos priežiūros santy-
kiams suteikti dispozityvumo pobūdį, t. y. pripažinti šiuos santykius esant ir 

                                                 
697 Закон Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик. Ведомости Верховного Совета СССР. 1961, № 50, c. 526.  
698 Sovietinėje teisės doktrinoje vyravo nuomonė, kad santykiai sveikatos apsaugos srityje buvo 

administracinio teisinio pobūdžio, nes tokiu būdu buvo įgyvendinama viena iš valstybės 
funkcijų, o pacientai privalėjo laikytis gydymo įstaigų režimo, įtvirtinto administraciniu tei-
sės aktu, žr. Малеина, М. Н. Гражданско-правовой договор на оказание медицинской 
помощи. Правоведение. 1989, № 2, c. 28–36.  
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civiliniais teisiniais santykiais, grindžiamais paslaugų teikėjo ir paslaugų gavė-
jo lygiateisiškumu, bei atitinkamai reformuoti sveikatos priežiūros srities or-
ganizavimą ir finansavimą, pagrįstą sveikatos draudimu. 

Lietuvos sveikatos sistemos reformai buvo būtinas atitinkamas sveikatos 
politikos formavimo principus pagrindžiantis dokumentas. Toks teisės aktas 
buvo 1991 m. spalio 31 d. Atkuriamojo Seimo nutarimu Nr. 1-1939 patvir-
tinta Lietuvos Nacionalinė sveikatos koncepcija.699 Ši koncepcija buvo pa-
rengta remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos strategija „Sveikata visiems“. 
Joje buvo įvardyti pagrindiniai sveikatos sistemos plėtojimo tikslai, kaip teisi-
nės aplinkos kūrimas, valdymo decentralizavimas, sveikatos draudimo įdie-
gimas, pirminės sveikatos priežiūros grandies stiprinimas. Sveikatos priežiū-
ros sistemos finansavimo pokyčiai, tiek sistemos išskaidymas pagal valdymo 
formą (valstybinę, municipalinę ir privačią sveikatos priežiūrą) ir pagal tei-
kiamų paslaugų apimtis (pirminė, antrinė ir tretinė asmens sveikatos priežiū-
ra, visuomenės sveikatos priežiūra) pareikalavo kokybiškai naujo teisinio po-
žiūrio ir reguliavimo. Per 1994–2000 m. laikotarpį buvo sukurta sveikatos 
santykius reguliuojanti įstatymų teisinė bazė: Sveikatos sistemos įstatymas700 
(toliau SSĮ), Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas701, Gydytojo medicinos 
praktikos įstatymas702, Sveikatos draudimo įstatymas703 (toliau SDĮ), Pacien-
tų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas704 (toliau LR PTŽSAĮ), LR 
sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų reorganizavimo į valstybės ir savival-
dybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas įstatymas705. 2000 m. buvo priim-
tas naujasis Civilinis kodeksas, kurio XXXV skyriaus „Atlygintinas paslaugų 
teikimas“ antrajame skirsnyje „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teiki-
mas“ reglamentuojami sutartiniai asmens sveikatos priežiūros paslaugų tei-
kimo santykiai. Taip pat nuo 1994 m. buvo priimti ir kiti specialieji įstatymai, 
kaip Farmacijos706, pakeitęs Farmacinės veiklos707, Psichikos sveikatos priežiū-

                                                 
699 Valstybės žinios. 1991, Nr. 33-893.  
700 Ten pat. 1994, Nr. 63-1231. 
701 Ten pat. 1996, Nr. 66-1572. 
702 Ten pat. Nr. 102-2313. 
703 Ten pat. Nr. 55-1287. 
704 Ten pat. Nr. 102-2317. 
705 Ten pat. 1997, Nr. 62-1463. 
706 Ten pat. 2006, Nr. 78-3056.  
707 Ten pat. 1991, Nr.6-161. 



 635

ros708, Odontologijos praktikos709, pakeitęs Stomatologinės priežiūros (pagal-
bos)710, Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės711, Žmogaus au-
dinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos712, Kraujo donorys-
tės713, Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių714, Biomedicininių ty-
rimų etikos715, Vaiko gimimo momento nustatymo716, Visuomenės sveikatos 
priežiūros717, Visuomenės sveikatos stebėsenos718 bei kt.  

Atkūrus Nepriklausomybę prasidėjo viešos diskusijos apie būtinybę keis-
ti Semaškos modelio sveikatos priežiūros sistemą (kai sistema tiesiogiai ir 
centralizuotai finansuojama iš valstybės biudžeto). Tokio pobūdžio sveikatos 
priežiūros sistema buvo neefektyvi ir brangiai išlaikoma, todėl buvo priimtas 
politinis sprendimas pereiti prie finansavimo iš privalomųjų darbdavių ir dar-
buotojų sveikatos draudimo įmokų arba mokesčių (vadinamasis Bismarko 
modelis), t. y. prie principo, kad pinigai turi sekti paskui pacientą.719 Sveikatos 
priežiūros sistemos finansavimo praktinius pokyčius menkino dvi svarbiau-
sios priežastys. Pirmoji priežastis, tai pirmaisiais Nepriklausomybės metais 
nutrūkęs pigių energijos išteklių importas ir smarkiai padidėjusios sveikatos 
priežiūros įstaigų išlaidos, susijusios su energetikų teikiamomis paslaugo-
mis720. Kita svarbi priežastis buvo tai, kad vietoj buvusioje Sovietų Sąjungoje 
gaminamų pigių vaistų buvo pradėti vartoti brangūs Vakarų šalyse gaminami 
vaistai, todėl nacionalinio biudžeto išlaidos vaistams akivaizdžiai padidėjo.  
Siekiant išvengti sveikatos priežiūros sistemos finansavimo nepastovumo,   

                                                 
708 Valstybės žinios. 1995, Nr. 53-1290.  
709 Ten pat. 2004, Nr. 4-36.  
710 Ten pat. 1996, Nr.102-2316. 
711 Ten patNr. 104-2363. 
712 Ten patNr. 116-2696. 
713 Ten patNr. 115-2666. 
714 Ten pat. 1997, Nr.30-712. 
715 Ten pat. 2000, Nr. 44-1247. 
716 Ten pat. 2002, Nr. 43-1602.  
717 Ten pat. Nr. 56-2225.  
718 Ten pat. Nr. 72-3022.  
719 Murauskienė, L. Sveikatos priežiūros valdymas. Černiauskas, G. ir kt. (red.) Pirmasis refor-

mų dešimtmetis: sveikatos priežiūros sektorius socialinių-ekonominių pokyčių kontekste, Vil-
nius: Sveikatos ekonomikos centras, 2000, p. 151. 

720 Černiauskas, G., Jankauskienė, D., Murauskienė, L. Lietuvos sveikatos priežiūros reforma ir 
sveikatos draudimas. Sveikatos priežiūros reforma: Estija, Latvija, Lietuva, Vokietija. Vil-
nius: Sveikatos ekonomikos centras, 1998, p. 25–26. 
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pereinamuoju į rinkos santykius periodu SSĮ 39 str. buvo įtvirtinta nuostata, 
kad išlaidos sveikatos priežiūrai „kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau 
kaip 5 procentus bendrojo vidinio produkto vertės.“ Vėliau ši įstatymo nuo-
stata dėl bazinio finansavimo dydžio LR Konstitucinio Teismo buvo pripa-
žinta kaip prieštaraujanti Konstitucijai.721  

1996 m. priimtas SDĮ tapo pagrindiniu sveikatos priežiūros finansavimo 
reformos teisės aktu. Būtent šis teisės aktas nustatė, kad visi Lietuvos Respub-
likos gyventojai turi būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, o svei-
katos draudimo lėšos kaupiamos sveikatos draudimo įmokų ir valstybės įmo-
kų pagrindu. Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama 
pagal teritorinių ligonių kasų ir tokią pat pagalbą teikiančios įstaigos pasirašy-
tas sutartis, vadovaujantis Valstybinių ligonių kasų nustatytais įkainiais. Tai 
reiškia, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų veiklos finansavimas yra su-
sietas su jų suteiktomis paslaugomis. Dabar apie 84 proc. visuomeninės svei-
katos priežiūros sistemos finansavimo išlaidas padengia privalomasis sveikatos 
draudimas722. Be to, šis įstatymas numato ir papildomą, asmens laisvai pasi-
renkamą sveikatos draudimą, apmokamą iš draudėjo asmeninių ar draudėjo 
darbdavio lėšų, kompensuojant išlaidas, kurių nepadengia ar nevisiškai pa-
dengia privalomasis sveikatos draudimas. Lietuvoje savanoriškas sveikatos 
draudimas rinkoje atsirado nuo 1999 metų, tačiau dėl įvairių priežasčių iki 
šiol nėra tokio draudimo nei didelės pasiūlos, nei paklausos.723 

Kiti sveikatos priežiūros sistemos pokyčiai yra susiję su paslaugų teikimo 
restruktūrizavimu, t. y. atskiriamas pirminės724, antrinės725 ir tretinės726 svei-

                                                 
721 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 2002-07-11 nutarimas. Valstybės žinios. 2002, 

Nr. 72-3080. 
722 Žr. Valstybinės ligonių kasos. Ligonių kasos: 2007 m. apžvalga. Vilnius, 2008, p. 4.  
723 Plačiau apie savanoriško sveikatos draudimo aplinkybes Lietuvoje žr. Elzbergas, T. Europos 

Sąjungos teisės įtaka privataus sveikatos draudimo teisiniam reguliavimui. Jurisprudencija. 
2008, 12(114): 92–100. 

724 Pirminė asmens sveikatos priežiūra apima ambulatorines paslaugas, t. y. nespecializuotą as-
mens sveikatos ir psichinės sveikatos priežiūra, teikiamą ambulatorinėje asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje, bei stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientams, 
sergantiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems, kai yra netikslinga reabilitacija specializuo-
tuose skyriuose. 

725 Gydytojai specialistai teikia kvalifikuotas ambulatorines paslaugas, taip pat stacionarines at-
statomojo, palaikomojo gydymo, slaugos bei reabilitacijos paslaugas. 
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katos priežiūros paslaugų teikimas, ypatingą dėmesį skiriant pirminei sveika-
tos priežiūrai, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos Alma Atos pirminės 
sveikatos priežiūros deklaracijoje (1978 m.) išdėstytais principais727. Buvę ap-
ylinkių terapeutai ir pediatrai buvo perkvalifikuoti į bendrosios praktikos 
(šeimos) gydytojus, teikiančius pirminę ir tęstinę nespecializuotą asmenų ir 
šeimų sveikatos priežiūrą. Šeimos gydytojai turi atlikti itin svarbią funkciją vi-
sos sveikatos priežiūros sistemos požiūriu: reguliuoti pacientų srautus, kad į 
aukštesnio, kartu ir brangesnio lygio sveikatos priežiūros įstaigą patektų tik 
tie pacientai, kuriems atitinkama pagalba tikrai yra būtina.728  

Atitinkamai su sveikatos priežiūros sistemoje teikiamų paslaugų restruk-
tūrizavimu yra susijęs ir valstybinės sveikatos priežiūros sistemos išskaidymas 
pagal pavaldumą. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas buvo per-
duotas savivaldybių pavaldumui (SSĮ 12 str. 3 d.); antrinės – apskričių paval-
dumui (12 str. 5 d.), o tretinės – Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su uni-
versitetais pavaldumui. Tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos gali teikti 
tiek pirminės, tiek antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau tik mokslo ir 
mokymo tikslais. Šalia visuomeninių sveikatos priežiūros įstaigų veikia ir pri-
vačios sveikatos priežiūros įstaigos, kurių dauguma teikia ambulatorines pir-
minės, taip pat ir ambulatorines antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, visų 
pirma stomatologijos, ginekologijos, kosmetinės chirurgijos, psichoterapijos 
ir pan. 

 
 
Paciento teisinio statuso įtvirtinimas asmens sveikatos  
priežiūros santykiuose  
 
Vienas iš svarbiausių sveikatos priežiūros reformos tikslų buvo įtvirtinti 

teisinėje sveikatos sistemoje vieną iš pagrindinių santykių subjektą – pacientą 
ir sustiprinti jo teisinį statusą, kitaip tariant, pripažinti šiuos santykius esant 

                                                                                                            
726 Gydytojai konsultantai teikia specializuotas ambulatorines paslaugas, konsultuodami paci-

entus ir teikdami patarimus bei gydymo metodikas pirminio ar antrinio lygio sveikatos 
priežiūros įstaigų gydytojams, taip pat stacionarines tretinio lygio paslaugas.  

727 Alma Ata 1978: Primary health care. Health for all series. Geneva: WHO, 1978, vol. 1. 
728 Paprastai pagal savo apimtį pirminė sveikatos priežiūra yra didžiausia sveikatos priežiūros si-

stemos dalis – apie 80 proc., o antrinė sveikatos priežiūra sudaro apie 15 poc., tretinė – 5 
proc. 
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civiliniams teisiniams santykiams, grindžiamiems paslaugų teikėjo ir paslaugų 
gavėjo lygiateisiškumu. Buvo du teoriniai tokio statuso įtvirtinimo modeliai: 
per sveikatos priežiūros santykių civilinį kodifikavimą arba priėmus specialius 
pacientų teisių įstatymus. Kalbant apie sveikatos priežiūros santykių kodifi-
kavimą, tai čia galimos taip pat dvi galimybės. Pirma galimybė, kai jurispru-
dencija iš dalies ar visiškai formuoja sveikatos priežiūros santykių reglamenta-
vimo doktriną, kaip, pvz., Italijoje teismų praktika didžiąja dalimi formuoja 
civilinės atsakomybės taikymo sveikatos priežiūros srityje doktriną, remiantis 
Civiliniame kodekse įtvirtintomis civilinės atsakomybės bendrosiomis sąly-
gomis729. Kita galimybė yra įstatymų leidėjui įtraukti tokius reglamentavimo 
klausimus į sutarčių teisę, kaip, pvz., 1994 m. priimtas Nyderlandų medicinos 
sutarčių įstatymas buvo įjungtas į šios šalies Civilinį kodeksą; arba 2001 m. 
liepos 1 d. įsigaliojusiame mūsų Civiliniame kodekse į Prievolių teisės knygą 
buvo įtrauktas atskiras skirsnis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų tei-
kimą (6.725–6.746 str.)730.  

Antrasis modelis, kai pasinaudojama specialių pacientų teisių įstatymų 
priėmimu, istoriškai yra naujas, taikomas nuo praėjusio amžiaus paskutinio 
dešimtmečio pradžios. Tuo laikotarpiu dalis teisės teoretikų ir praktikų per 
eksplicitinį pacientų teisių legitimavimą, gana glaudžiai susijusį su žmogaus 
teisių, visų pirma su teisės į sveikatos priežiūra, doktrina siekė sparčiau įtvir-
tinti paciento teisinį statusą. Šiuo atžvilgiu nemažą vaidmenį suvaidino Pa-
saulio sveikatos organizacijos 1994 m. priimta Europos šalių paciento teisių 
deklaracija. Iš pat pradžių šiuo modeliu imta sekti ir reformuojant Lietuvos 
sveikatos priežiūros sistemą – laikotarpiu nuo 1994 m., kai buvo priimtas pa-
grindinis SSĮ, iki naujojo Civilinio kodekso priėmimo, pacientų teisės buvo 
įtvirtinamos priėmus sveikatos priežiūros sistemą reguliuojančius įstaty-
mus731. SSĮ 132–133 str. pirmą kartą buvo įtvirtintos pacientų, kurie yra Lie-
tuvos Respublikos gyventojai, teisių ir pareigų katalogas. Taip pat ir SPĮĮ 67 

                                                 
729 Juškevičius, J., Rudzinskas, A. Civilinės atsakomybės už netinkamą asmens sveikatos prie-

žiūros paslaugų teikimą taikymo Lietuvoje ir Italijoje ypatumai. Jurisprudencija. 2008, 
12(114): 73–81. 

730 Birmontienė, T. Changes in Lithuanian Health Law and the Influence of Netherlands Civil 
Code. European Journal of Health Law. 2002, vol. 9, p. 381–395. 

731 Plačiau apie pacientų teisių raidą Lietuvoje žr. Kutkauskienė, J. Paciento teisių ir pareigų 
teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir raidos tendencijos. Jurisprudencija. 
2008, 12(114): 82–91. 
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str. 2 d. 3 p. suteikė sveikatos priežiūros įstaigai teisę savo vidaus tvarkos tai-
syklėse nustatyti „pacientų teises ir pareigas įstaigoje“. 

Galiausiai 1996 m. spalio 3 d. priimtas specialus įstatymas, reglamentuo-
jantis pacientų teises – PTŽSAĮ. Lietuva buvo viena iš pirmųjų Europos šalių 
ir pirmoji pokomunistinė šalis, įtvirtinusi pacientų teises atskiru įstatymu. 
Įstatymas apibrėžė paciento sąvoką732, susiejant paciento teisinio statuso įgi-
jimą su dalyvavimu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisiniuose 
santykiuose tarp asmens (paciento) ir paslaugų teikėjo (sveikatos priežiūros 
įstaigos)733. Įstatymas įtvirtino paciento teisių sąrašą, kuris išoriškai beveik su-
tampa su kitų šalių panašiuose įstatymuose suteikiamomis pacientams teisė-
mis: teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą (5 str.), teisė į informaciją (6 str.), teisė skųstis (9 str.), teisė atsisakyti 
gydymo (8 str.), teisė į žalos sveikatai atlyginimą (IV skyrius) ir teisė į priva-
taus gyvenimo neliečiamumą (10 str.). Šis įstatymas iš dalies atkartojo, tiesa, 
jau detalizuodamas, SSĮ įtvirtintas tokias pacientų teises, kaip teisė turėti in-
formaciją apie sveikatos priežiūros įstaigas ir tarnybas bei jų teikiamas sveika-
tos priežiūros paslaugas (132 str. 3 d.), teisė gauti informaciją apie savo svei-
katą ir garantijas dėl šios informacijos konfidencialumo (132 str. 4 d.), teisė 
turėti priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą (132 str. 5 d.), teisė 
pasirinkti nustatyta tvarka sveikatos priežiūros specialistą, sveikatos priežiū-
ros įstaigą, sveikatos priežiūros rūšį arba jų atsisakyti (132 str. 6 d.), teisė į 
nuostolių, atsiradusių dėl žalos sveikatai, padarytos vykdant sveikatos priežiū-
rą, atlyginimą (138 str.). 2004 m. priimant PTŽSAĮ naują redakciją734, SSĮ VI 
dalis su joje išvardytomis pacientų teisėmis ir pareigomis pripažinta netekusi 
galios735.  

Esant tam tikram, nors teismų praktikoje menkai patikrintam, įstatymų 
leidybos įdirbiui, naujajame Civiliniame kodekse įstatymų leidėjas žengė ino-

                                                 
732 „Pacientas – asmuo, kuris naudojasi asmens sveikatos priežiūra nepriklausomai nuo to, ar jis 

sveikas, ar ligonis“ (PTŽSAĮ 1 str. l d.). 
733 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas patikslino asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

teisinių santykių pradžios ir pabaigos momentą, atitinkamai susiejant su asmens kreipimosi 
į sveikatos priežiūros įstaigą momentu ir jam reikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
suteikimu, žr. LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 13 d. nutartis byloje 
VŠĮ Kauno centro poliklinika v. D. Baltrušytė, Nr. 3K-7-24/2004. 

734 Valstybės žinios. 2004, Nr. 115-4284. 
735 Sveikatos sistemos įstatymo 22 str. pakeitimo ir VI dalies pripažinimo netekusia galios įsta-

tymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 115-4283. 
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vatyvų žingsnį ir įtraukė į Prievolių teisės knygą atskirą skirsnį apie asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą (6.725–6.746 str.). Tai vienas iš retų 
šios srities civilinės kodifikacijos atvejų pasaulinėje praktikoje. Ar pavyko 
sklandžiai ir sistemiškai kodifikuoti šią tokią svarbią sritį? Galima būtų pami-
nėti kai kuriuos šios kodifikacijos ypatumus. 

Reikia pažymėti, kad ne visi visuomeniniai santykiai, kylantys sveikatos 
priežiūros srityje, yra reguliuojami teisės normomis. Istoriškai susiklostė, kad 
mediko profesija buvo ir kol kas tėra suprantama kaip laisvoji profesija, tei-
kianti intelektualaus pobūdžio abstrakčias paslaugas kliento ir visuomenės 
naudai736, o ne kaip amatas. Todėl medikai savo veikloje šalia įrodymais pa-
remtos medicinos praktikos standartų vadovaujasi bendrojo ir ligonio gėrio 
bei naudingumo nuostatomis, t. y. moralinėmis-etinėmis vertybėmis. Pozity-
vioji teisė kartais palieka tam tikrą erdvę profesiniams standartams taikyti: ne 
išimtis ir naujasis Lietuvos CK, kurio 6.38 str. 2 d. įtvirtina principą, kad jei 
prievolės vykdymas kartu yra ir profesinė veikla, tai tuomet turima laikytis ir 
„profesinei veiklai taikomų reikalavimų“; o 6.256 str. 3 d. įtvirtina profesinei 
veiklai taikomų reikalavimų laikymąsi kaip sutartinės atsakomybės atsiradimo 
pagrindą. Tačiau CK 6.743 str. įtvirtina klampią normą, kuria remiantis svei-
katos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir „vadovaujantis bendraisiais 
mediko profesijos reikalavimais ar medicinos etikos (deontologijos) princi-
pais, t. y. ne pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartį (išskirta aut.)“, 
bet joms vis dėlto taikant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal 
sutartį taisykles „tiek, kiek tai atitinka teisinio santykio prigimtį“. Plačiau šis 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų tipas nėra paaiškinamas, tačiau logiška 
būtų manyti, kad tai CK 6.725 str. 3 d. minimos paslaugos, „kurių išlaidos yra 
apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės ar-
ba savivaldybės biudžetų lėšų“ ir kurioms yra netaikomas skirsnio „Asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas“ taisyklės(!). Galima spėti, kad 6.743 
str. yra išimtis 6.725 str. 3 d. nustatytai išimčiai. Kiltų keli teorinio ir prakti-
nio pobūdžio klausimai.  

Visų pirma abejonių kiltų dėl 6.38 str. 2 d. nustatyto bendrojo reikala-
vimo vadovautis profesinei veiklai taikomais reikalavimais, nes, pažodžiui in-

                                                 
736 Žr. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pri-

pažinimo Konstatuojamosios dalies 43 p. (OJ L 255/22, 2005) sąsajoje su Europos Parla-
mento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje Konstatuojamosios 
dalies 22 p. (OJ L 376, 2006). 
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terpretuojant, 6.743 str. formuluotė lyg ir eliminuotų vadovavimąsi profesi-
niais standartais ar deontologijos principais, teikiant asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugas pagal sutartį. Juolab ši norma, remiantis 1.9 str. 2 d. aškini-
mu, būtų specialioji norma, įgyjanti viršenybę, konkuruojant su minėtomis 
bendrosiomis normomis, įtvirtintomis 6.38 str. 2 d. ir 6.256 str. 3 d. Vis dėlto 
reikia manyti, kad mens legislatoris nebuvo nukreiptas apriboti profesinių 
standartų vaidmenį sveikatos priežiūros srityje. Galima pritarti nuomonei, 
kad šis teisinis „galvosūkis“ sietinas su 6.743 str. normos išorine kilme, t. y. su 
Nyderlandų civilinio kodekso 464 str. mechanišku perkėlimu į mūsų Kodek-
są.737 Laimei, šį nesusipratimą išsprendžia Europos Tarybos Konvencijos dėl 
žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje 
(Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos)738 4 str. norma, kuria remiantis 
„kiekviena intervencija sveikatos srityje, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama 
laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų“739. Remiantis Tarptau-
tinių sutarčių įstatymo740 11 str. 2 d. nuostata, kolizija tarp įsigaliojusios rati-
fikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties ir minėtos CK normos 
išsisprendžia pirmosios naudai.  

Antra, teoriniu ir praktiniu lygmenimis galima būtų diskutuoti, kiek iš 
viso yra tikslinga 6.725 str. 3 d. išimtis, t. y. diferencijuoti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo teisinį režimą pagal jų apmokėjimo pobūdį. Pa-
slaugų teikimas, apmokant už jas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų taip 
pat yra civilinio teisinio santykio (6.987 str. nustato bendrą draudimo sutar-
ties sampratą), nors ir specifinio (6.988 str. „blanketizuoja“ privalomojo 
draudimo sąlygas), prigimties, o teritorinių ligonių kasų sudaromos sutartys 
su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kuriomis remiantis apmokamos 
asmeniui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, yra sudaromos vadovaujan-
                                                 
737 LR CK 6.725–6.746 str., reguliuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, pro-

totipu tapo 1994 m. priimtas ir į Nyderlandų civilinį kodeksą įtrauktas Nyderlandų gydy-
mo sutarčių įstatymas. Išsamią šių teisės normų lyginamąją analizę pateikia Birmontienė, T. 
Changes in Lithuanian Health Law and the Influence of Netherlands Civil Code. Euro-
pean Journal of Health Law. 2002, vol. 9, p. 381–395. 

738 Konvencija ratifikuota 2002 m. rugsėjo 19 d., įsigaliojo 2002 m. vasario 1 d., žr. Valstybės 
žinios. 2002, Nr. 97-4258. 

739 Konvencijos aiškinamoji ataskaita (lietuvišką vertimą žr. Rogers A., Durand de Bousingen 
D. Bioetika Europoje. Vilnius: Kultūra. 2001, p. 226–262) sąvoką „intervencija“ interpre-
tuoja plačiąja prasme, kaip apimančią visus medicininius veiksmus, atliekamus profilakti-
kos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ar mokslinių tyrimų tikslais. 

740 Valstybės žinios. 1999, Nr. 60-1948. 
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tis visų pirma Civiliniu kodeksu, taip pat ir kitais įstatymais (Sveikatos drau-
dimo įstatymo 26.2 str.). Kita vertus, ši išimtis, kuria buvo bandoma atskirti 
privačių ir valstybinių bei municipalinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
teikiamas paslaugas ne tik pagal jų nuosavybės formą, bet ir pagal finansavimo 
šaltinį, rado praktinį pritaikymą jurisprudencijoje: Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas 2004 m. nustatė, jog sukurta valstybės laiduota nemokama sveikatos 
priežiūros sistema remiasi ne sutartiniais paciento ir sveikatos priežiūros įstai-
gos santykiais, bet iš įstatymų ir kitų teisės aktų kylančiomis tarpusavio teisė-
mis ir pareigomis. 741 Minėta nutarties nuostata sietina su to paties Teismo 
2001 m. lapkričio 14 d. nutartimi742, kuriame teismas pasisakė, jog sveikatos 
priežiūros įstaiga „atsako ne pagal sutartines, o pagal deliktines civilinės atsa-
komybės taisykles, t. y. pagal 1964 m. CK 484 straipsnį (dabartinio CK 6.264 
str. – aut. pastaba), jeigu dėl žalos atsiradimo yra įstaigos darbuotojų kaltė“743.  

Ši taikymo nuostata yra diskutuotina, nors, atrodo, kad ji pradeda kon-
soliduotis ne tik praktikoje, bet ir teisinėje literatūroje744. Žvelgiant iš prakti-
nės pusės, tai deliktinės atsakomybės atveju yra pagrindinė taisyklė, kad ieš-
kovas privalo visiškai įrodyti jam padarytą žalą daugeliu aspektų: ne tik žalos 
padarymo faktą, bet ir žalą padariusio subjekto kaltę (tyčią ar neatsargumą) 
bei atitinkamą priežastinį ryšį (sutartinės atsakomybės atveju ieškovui pakan-
ka įrodyti jo kaip kreditoriaus teisės egzistavimą). Tačiau dėl komplikuotos 
sveikatos priežiūros srities specifikos, susijusios su specialiomis žiniomis, dau-
geliu atvejų nukentėjusiam pacientui tampa sudėtinga ar net neįmanoma pa-
teikti įrodymų, patvirtinančių savo pretenzijas. Šiuo atžvilgiu teisinio santy-
kio subjektas pacientas patenka į nepalankiausią procesinę padėtį. Pavyzdžiui, 
dėl šios priežasties Italijos teismų praktika paciento ir sveikatos priežiūros 
įstaigų santykius, nepaisant įstaigų nuosavybės formos ar finansavimo, ilgai-
                                                 
741 LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 13 d. nutartis byloje VŠĮ Kauno centro 

poliklinika v. D. Baltrušytė. Nr. 3K-7-24/2004. 
742 LAT CBS teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 14 d. nutartis byloje L. M. Sandienė v. Kauno 

Raudonojo kryžiaus ligoninė. Nr. 3K-3-1140/2001.  
743 Tai leidžia daryti išvadą, kad sveikatos priežiūros įstaiga, nepaisanti to, ar jos teikiamos pa-

slaugos yra finansuojamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo, ar pagal asmens sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, atsako ne pagal sutartines, o pagal deliktines civili-
nės atsakomybės taisykles, jeigu dėl žalos, padarytos pacientui, atsiradimo yra sveikatos 
priežiūros įstaigos darbuotojų kaltė, žr. Juškevičius, J., Rudzinskas, A. Civilinės atsakomy-
bės už netinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą taikymo Lietuvoje ir Italijo-
je ypatumai. Jurisprudencija. 2008, 12(114): 73–81. 

744 Šimonis, M. Gydytojų ir pacientų teisiniai santykiai. Justitia. 2005, 2(56): 60. 
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niui išdrįso prilyginti santykiams ex contractu, nors tokių santykių požymiai 
nebūtinai visiškai sutampa su sutartinių santykių tipiniais požymiais, nurody-
tais Civiliniame kodekse745. Teoriškai verta panagrinėti, ar asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo santykių skirtumas pagal jų apmokėjimą nėra   
perdėm formalaus pobūdžio ir ar neleidžia kilti papildomoms kliūtims paci-
entui įgyvendinant savo teises. Praktinių klausimų gali kilti nemažai. Tarki-
me, pagal kokias civilinės atsakomybės taisykles bus nagrinėjamas užsienio pi-
liečio, gavusio Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jis iš pradžių 
pats susimokėjo, o vėliau jam kompensavo jo šalies sveikatos draudimo insti-
tucija, ieškinys dėl žalos, padarytos sveikatai, atlyginimo?746 Kitas galimas CK 
taisyklių taikymo probleminis pavyzdys, kai asmuo pas tą patį asmens sveika-
tos priežiūros paslaugų teikėją gauna kompleksines paslaugas, kurių apmokė-
jimas gali būti atliekamas tiek iš asmens, tiek iš privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžeto lėšų, arba gauna tos pačios ligos gydymo paslaugas, ku-
rios tik iš dalies apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudže-
to lėšų. Galiausiai kol kas CK yra vienintelis teisės aktas, įtvirtinantis paciento 
pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju: logiška būtų 
teigti, kad didžiosios pacientų dalies ši pareiga nesaisto, turint omeny, jog 
dauguma teikiamų paslaugų yra apmokama iš privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo biudžeto. 

CK sudarytojų užmojis kodifikuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą dar laukia įgyvendinimo, visų pirma derinant CK, PTŽSAĮ, kitų įsta-
tymų nuostatas, o kartu išlyginant ir paties CK trūkumus. Kita vertus, 2004 
m. PTŽSAĮ redakcija, įsigaliojusi 2005 metų sausio 1 d. ir kurios vienas iš 
tikslų buvo suderinti įstatymo nuostatas su įsigaliojusio CK nuostatomis, ne-
išsprendė visų problemų, o kai kurios jų pasirodė netobulos, keliančios ar net 
aštrinančios konfliktines situacijas. Daugiausia praktinių problemų kyla dėl 
sveikatos priežiūros įmonių civilinės atsakomybės už žalą, padarytą pacien-
tams gydytojų ar slaugos darbuotojų teisėtais veiksmais, privalomojo draudi-
mo neveiksmingo funkcionavimo; ikiteisminės institucijos – Pacientų sveika-
tai padarytos žalos nustatymo komisijos paralyžiuotos veiklos; dėl žalos atly-
                                                 
745 Juškevičius, J., Rudzinskas, A. Civilinės atsakomybės už netinkamą asmens sveikatos prie-

žiūros paslaugų teikimą taikymo Lietuvoje ir Italijoje ypatumai. Jurisprudencija. 2008, 
12(114): 73–81. 

746 Tai būtų ypač aktualu piliečiams tų ES šalių, kuriose pagal įstatymus už suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas asmenys susimoka patys, o nacionalinės privalomo sveikatos draudimo 
institucijos vėliau jas kompensuoja.  
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ginimo modelio pasirinkimo; pacientų atstovavimo ar galiausiai dėl pertekli-
nio paciento valios reiškimo rašytine forma reikalavimo. Seimo valdybos 
2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 962 buvo sudaryta darbo grupė Pacientų 
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projektui parengti. Įstatymo projektas buvo pateiktas 2008 m. pradžioje, ir 
sprendžiant pagal išsakytas kritines nuomones, tarp jų ir Vyriausybės 2008 m. 
lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1259, nauja įstatymo redakcija dar negreit išvys 
dienos šviesą.  

Tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir pacientų santykių 
reglamentavimą, reikia atkreipti dėmesį į akivaizdų faktą, kad sveikatos prie-
žiūra jau kuris laikas tapo viena iš ekonominės veiklos sričių, ir jos, kaip ir visų 
kitų, neaplenkia vartotojiškumo tendencijos. Įtvirtinus paciento autonomijos 
principą, diagnostikos, gydymo ar profilaktikos galimybių praktinis taikymas 
palengva išstumiamas už gydytojo profesinės kompetencijos ribų, nes metodo 
parinkimas virsta paciento vertybinio pasirinkimo klausimu747, kuris teismų 
praktikoje gali būti įvertintas pinigine išraiška. Gydytojo profesinius veiks-
mus pacientai linkę vertinti pagal pasiektą rezultatą, t. y. kiek jis atitinka jų 
lūkesčius748, kartu klaidingai suvokdami teisinį gydytojo prievolės turinį: 
veikti rūpestingai ir apdairiai, kiek atitinkamomis sąlygomis yra įmanoma. 
PTŽSAĮ įtvirtinta teisė į žalos atlyginimą suteikia asmenims galimybes tei-
smo būdu išsireikalauti kompensaciją už turtinę ir neturtinę žalą749, tačiau 
kartu neatmestina galimybė, kad kai kuriais atvejais tuo bus siekiama ir pasi-
pelnyti. Pacientų teisių užtikrinimo standarto paieškos turėtų taip pat remtis 
ir realiu sveikatos priežiūros sektoriaus finansavimu, nes priešingu atveju, 

                                                 
747 Schultz, M. M. From Informed Consent to Patient Choice: A New Protected Interest. Yale 

Law Journal. 1985, vol. 95, p. 222. 
748 Sparti informacinių technologijų plėtra ir jų suteikiama galimybė surasti mokslinių duome-

nų, populiariai pateikiamos informacijos apie ligas bei jų gydymą leidžia pacientui pagal sa-
vo suvoktą, neretai nepamatuotą gydymo standartą vertinti gydytojo kompetenciją. Plačiau 
apie vartotojiškumo iššūkius sveikatos priežiūros sričiai žr. Kutkauskienė, J. Paciento teisių 
ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir raidos tendencijos. Jurispru-
dencija. 2008, 12(114): 82–91. 

749 CK jokių ribų neturtinės žalos atlyginimui nenumato, o LR Konstitucinis Teismas 2006 m. 
rugpjūčio 19 d. nutarimu (Valstybės žinios. 2006, Nr. 90-3529) konstatavo, kad moralinės 
žalos atlyginimo dydis negali būti ribojamas įstatymais, kartu pažymėdamas, kad nėra drau-
dimo reguliuojant santykius, susijusius su žalos atlyginimu, įstatymu nustatyti protingus ir 
pagrįstus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti atlygintinos žalos dydį.  
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valstybei prisiėmus pernelyg didelius įsipareigojimus pacientų teisių garantijų 
srityje, visam sektoriui grėstų sumaištis. 

  
Baigiant reikia pasakyti, kad šiame straipsnyje apžvelgti kai kurie asmens 

sveikatos priežiūros reguliavimo raidos bruožai ir su jais susiję teoriniai ir 
praktiniai probleminiai aspektai yra toli gražu ne vieninteliai ir nepretenduo-
ja į sisteminį išsamumą. Be to, reikia turėti omenyje ir tai, jog šalia šios srities 
augančio kompleksiškumo ir nuolatinės jos kaitos, asmens sveikatos priežiū-
ros santykis pacientas–gydytojas (sveikatos priežiūros įstaiga) plačiąja prasme 
nebėra dvišalis: į jį įsitraukia trečiasis, labai įtakingas ir kol kas mažai teisinėje 
literatūroje reflektuotas subjektas – sveikatos draudimas. Ribotas sveikatos 
priežiūros srities finansavimas, gyventojų senėjimo procesai, tarptautinės in-
tegracijos procesai – visi šie praktiniai iššūkiai reikalauja ir toliau pareikalaus 
iš įstatymų leidybos ir teisės doktrinos kūrybinio požiūrio reguliuojant socia-
linius santykius šioje srityje. Visa tai tam, kad Konstitucijos 53 str. įtvirtinta 
valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata, užtikrinant medicinos pagalbą bei 
paslaugas žmogui susirgus, netaptų iliuzorinė ar deklaratyvi. 
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LIETUVIŲ  KALBOS  RAIDA  IR  
LIETUVOS  VALSTYBĖ 
 
 
 
Vida Žilinskienė 

 
 
 

Lietuva – šauk kiek gali, 
Lietuva – šauk volunge, 
Lietuva – šauk, kad gali. 
 

(Just. Marcinkevičius) 
 
 

Artėdami prie atkurtos Nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmečio, nere-
tai susimąstome: kas palaiko lietuvių dvasią, kas leidžia ištverti visas juodas 
negandas, kas mūsų žmones vienija, kad jie vis kyla ir kyla kurti (atkurti) savo 
valstybę. Matyt, teisus buvo Mikalojus Daukša, 1599 m. išleistos „Postilės“1 
„Prakalboje į malonųjį skaitytoją“ nurodęs kkalbą kaip vieną iš trijų pamatinių 
ir tautą vienijančių elementų: „Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta 
ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, pa-
pročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados 
rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti…“ [žr. Lietuvių literatūros 
chrestomatija. Vilnius: Mokslas, 1986]. 

Taigi turim tėvų žemę, išlikusių savitų papročių ir seną kalbą. Savo kalba, 
kaip seniausia gyvąja indoeuropiečių kalba, lietuviai didžiuojasi nuo XIX a. 
pradžios, kai buvo sukurta lyginamoji kalbotyra ir išgarsintas stebėtinas lietu-
vių kalbos panašumas į sanskritą. Neretai cituojamas prancūzų kalbininko ir 
vieno žymiausių lyginamosios kalbotyros kūrėjų Antuano Mejė (Antoine 
                                                
1 „Postilė“ – iš lenkų kalbos išverstas jėzuito Jakubo Wujeko pamokslų rinkinys su originaliais 

Daukšos parašytais priedais. 
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Meillet) posakis: „tas, kuris nori žinoti, kaip kalbėjo mūsų proseneliai, turi at-
važiuoti pasiklausyti, kaip kalba lietuvis valstietis“. Reikia prisiminti ir kito 
garsaus Mažosios Lietuvos kalbininko Fridricho Kuršaičio, XIX a. keturis de-
šimtmečius aktyviai tyrusio lietuvių kalbą, lietuvių kalbos gramatikos ir lietu-
vių kalbos žodyno autoriaus, nuomonę, kad reikia skubėti rinkti lietuvių kal-
bos faktus, nes greit nebebus kalbančių šia kalba2. Lieka tik pasidžiaugti, kad 
ši nuomonė nepasitvirtino ir, tikėkimės, nepasitvirtins ir ateityje. 

Ar siejasi tautos, valstybės, kalbos raida. Jei siejasi, tai kaip? Mokslininkų 
seniai pastebėta, kad sustiprėjus valstybei, jos ekonomikai, kultūrai dažniau-
siai klesti ir kalba, o smunkant valstybei kalba menkėja, prastėja. 

O kaip siejasi lietuvių kalbos ir Lietuvos valstybės (Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos) likimai? Kad ir neilgai, bet turėjom didžiulę valstybę. Tik lie-
tuvių kalbos visada turėjome nedaug...  

Kas sieja lietuvių kalbą ir lietuvių tautą, Lietuvos valstybę? Gal atsakymas 
literatūrologo Jono Lankučio žodžiuose: „Žodį tauta nusikala kaip ir valdžios 
kardą, kuriuo ji gina savo laisvę, skinasi kelią į šviesą ir laimę.“ Gal teisūs tie 
lietuviai, kurie mano, kad, nelikus vokietinimo, rusinimo, sovietinės prievar-
tos ir vidinio pasipriešinimo, lietuvių kalbai kyla dar didesnis pavojus – kad ji 
bus nupūsta didžiųjų kalbų vėjų. 

Visa tai ir pabandysime aptarti. 
 
 
Bendrinės kalbos formavimasis 
 
Mes, būdami lietuviai, džiaugiamės lietuvių kalbos senumu, jos skam-

bumu, jos sandara, didžiuojamės, kai girdime ją lyginant su sanskritu ar kito-
mis senosiomis kalbomis. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad lietuvių kalba kaip 
savarankiška atšaka (atsiskyrė nuo latvių kalbos3) susiformavo tik antroje 
pirmo tūkstantmečio po Kr. pusėje (apie VII–VIII a.) [žr. Lietuvių kalbos en-
ciklopedija (autorių kolekt.). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos insti-
                                                
2 Siejama su tuo, kad F. Kuršaitis, būdamas ištikimas vokiečių valdžiai, nebetikėjo lietuvių tau-

tos ateitimi. 
3 Lietuvių ir latvių kalbos, kurios priskiriamos rytų baltų kalboms, nuo vakarų baltų kalbų buvo 

atsiskyrusios ne vėliau kaip IV–III a. pr. Kr. Rytų ir vakarų baltų skyrimas taip pat nėra griež-
tas, netgi manoma, kad buvo tarpinių dialektų, vieno iš kurių pagrindu buvo išsirutuliojusi 
kuršių kalba [žr. Zinkevičius, Z. Lietuvių tautos kilmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lei-
dybos institutas, 2005]. 
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tutas, 1999]. Taigi mūsų kalbai yra ne daugiau nei pusantro tūkstančio metų. 
Kalbai tiek metų yra daug ar mažai? Sunku pasakyti... 

O kiek metų mūsų valstybei? 
Praėjusiais metais minėjome tūkstančio metų sukaktį nuo Lietuvos var-

do paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. Kaip žinome, Lietuvos vardas pirmą 
kartą buvo paminėtas lotyniškai parašytuose Kvedlinburgo vienuolyno ana-
luose (lot. Annales Quedlinburgenses) (tiksliau, analų nuoraše, kuris ir yra išli-
kęs), kur teigiama, kad vyskupas ir vienuolis šv. Brunonas (Bonifacas) su savo 
18 žmonių palyda buvo pagonių nužudytas Lietuvos ir Rusios pasienyje 1009 
m. kovo 9 d. (vasario 23 d.), kai apkrikštijo genties vadą Netimerą. Kas ta ana-
luose minima Lietuva (Lituae)? Valstybė? Genties gyvenama teritorija? Kur 
tas pasienis? Kieno pasienis? Gal Prūsijos4 ir Lietuvos? Daug klausimų ir tik į 
kai kuriuos iš jų galima rasti atsakymų. Pasak A. Bumblausko [žr. Bumblaus-
kas, A. Senosios Lietuvos istorija: 1009–1795. Vilnius: R. Paknio leidykla, 
2005], Netimeras buvo ne karalius, ne kunigaikštis ir valdė ne valstybę, o tik 
vieną iš lietuvių genčių, bet jau buvo matyti žingsnių valstybingumo link. Na-
tūralu manyti, kad būtent ši gentis ir kalbėjo lietuviškai. Kiek daugiau žinių 
turime apie Lietuvos valstybę, kurią XIII a. sukūrė karalius Mindaugas, t. y. 
prie „Lietuvos žemės“ jungė kitas lietuvių žemes (Nalšią, Deltuvą, Upytę, 
Žemaičių kraštą). Galime manyti, kad „Lietuvos žemėje“ ir prijungtose lietu-
vių žemėse, bent jau didesnėje jų dalyje, irgi kalbėta lietuviškai. Po Mindaugo 
nužudymo ir po jo kilusio sąmyšio Traidenis atkuria Lietuvos valstybę, kuri 
jau Gedimino laikais tampa didelė. Tačiau net ir iš XIV a. Gedimino su kala-
vijuočiais pasirašytos sutarties, kurioje Gediminas minimas kaip Lietuvos, 
Aukštaičių ir Žemaičių karalius, dar tiksliai neaišku, kokia teritorija vadinama 
Líetuva. Panašu, kad irgi ne visa etninė Lietuva, o tik jos dalis. Kur tiksliai ta 
Lietuva buvo, mokslininkai taip pat tebesvarsto. Vis daugiau linkstama ma-
nyti, kad jos teritorija pirmiausia buvo tarp Neries, Nemuno ir Merkio upių, 
iš čia ji plėtėsi į Neries vidurupį ir Nemuno aukštupį [žr. Zinkevičius, Z. Lie-
tuvių tautos kilmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005; 
Bumblauskas, A. Senosios Lietuvos istorija: 1009–1795. Vilnius: R. Paknio 
leidykla, 2005]. Galima kalbėti apie ikivytautinę ir Vytauto laikų Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštiją. Valstybė galinga, jos teritorija didelė ir vis didėja, bet 
ji sukurta ne etniniu pagrindu, ir lietuvių kalbos plotas tikrai nedidelis. Ir kuo 
valstybės teritorija didėja, tuo santykinai mažėja jos lietuviškoji dalis. Apmau-

                                                
4 Istorikai, remdamiesi kitais šaltiniais, mano, kad rašoma ne apie Rusią, o apie Prūsiją. 
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du dėl to, kad politiškai įsitvirtinus Lietuvos Kunigaikštijai, neatsiranda vie-
tos lietuvių kalbai valstybės valdyme. Po Krėvos sutarties (1385 m.), kai lenkų 
pareigūnai su valdovo įgaliojimais pradedami siųsti į Lietuvą, o lietuvių parei-
gūnai įtraukiami į Lenkijos institucijas, prasideda lietuvių aukštuomenės nu-
tautėjimas. Dar didesnis lūžis valstybės gyvenime – Liublino unija (1569 m.) 
ir atsiradusi Abiejų Tautų Respublika. Ir kuo Lietuva glaudžiau siejama su 
Lenkija, tuo labiau nyksta lietuvių kalba iš aukštuomenės gyvenimo5. Taigi 
viešajame gyvenime lietuvių kalbos beveik nėra: didikai dažniausiai kalba len-
kiškai, į juos orientuojasi smulkioji bajorija, valstybės valdymas ir teisė6 vyk-
doma svetima kalba, lietuviškų raštų nėra. 1570 m. jėzuitų Vilniuje įsteigtoje 
kolegijoje ir 1579 m. iš jos perorganizuotame Vilniaus universitete mokslas ir 
studijos vyksta irgi ne lietuvių kalba. O kur tada lietuvių kalba, kokia ji? Lie-
tuvių kalba tik lietuvių lūpose, be to, skirtinguose plotuose, kartais gerokai 
nutolusiuose vieni nuo kitų, gyvenantys žmonės kalba sava lietuvių kalba, tai 
yra lietuvių kalbos tarmėmis ar patarmėmis, o visiems bendros lietuvių kalbos 
nėra. 

Kada gi pradeda rastis visiems lietuviams bendra kalba, kada atsiranda 
rašytinė kalba? Juk žinoma, kad tautos ir valstybės raidoje vienas iš esminių 
teigiamų lūžių – rašto radimasis. Kas tą gali skatinti? 

Vienas iš stimulų atsirasti raštui lietuvių kalba – liuteronybės idėjų sklei-
dėjų nuostata, kad jų religijos tiesas tarp gyventojų reikia skleisti ta kalba, ku-
ria kalba vietos gyventojai. Veikiamas šių idėjų Ragainės pastorius Martynas 
Mažvydas, kunigaikščio Albrechto paskatintas ir paremtas, parengia katekiz-
mą lietuvių kalba. 1547 m. Karaliaučiuje išspausdinama ppirmoji knyga lietu-
vių kalba – Martyno Mažvydo katekizmas, parašytas pietų žemaičių (auto-
riaus gimtosios) tarmės pagrindu, bet jame yra ir aukštaičių tarmės elementų. 
Vėlesniuose M. Mažvydo raštuose aukštaitybių padaugėja, nes kunigaudamas 
Ragainėje taikosi prie parapijiečių vakarų aukštaičių tarmės. Kiti religinių raš-
tų rengėjai7 irgi labiau laikosi vakarų aukštaičių tarmės, kiek išmanydami to-

                                                
5 Lietuvių kalbos istorijos duomenys rodo [žr. Zinkevičius, Z. Lietuvių kalbos istorija: Iki pir-

mųjų raštų, t. 2. Vilnius: Mokslas, 1987, kad viduramžiais Lietuvos valdovai ir didikai šnekėjo 
lietuviškai, Renesanso epochoje jau lenkų kalba. Ir pamažu lenkų kalba Lietuvoje tapo kultū-
ros kalba. 

6 Daug kas ir dabar nesusimąsto, kad Lietuvos Metrika, Lietuvos Statutas parašyti nelietuviškai. 
7 Svarbiausi iš jų: Jonas Bretkūnas, parengęs pamokslų rinkinį, išvertęs į lietuvių kalbą Bibliją, 

Danielius Kleinas, lotyniškai parašęs ir 1653 m. išleidęs pirmąją spausdintą lietuvių kalbos 
gramatiką, giesmyną su maldaknyge, rengęs vokiečių–lietuvių kalbų žodyną.  
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bulina rašybą. Taip pradeda formuotis vienas rašytinės bendrinės lietuvių 
kalbos židinys. 

Panašiu metu vadinamojoje Didžiojoje Lietuvoje atsiranda du rašytinės 
bendrinės lietuvių kalbos židiniai. Vienas iš jų, vidurinis, susikuria Žemaičių 
vyskupijoje ir jo svarbiausias atstovas Mikalojus Daukša (1527(?)–1613) irgi 
rašo savo gimtosios – vidurio aukštaičių – tarmės pagrindu, tačiau taip pat 
bando derintis ir prie kitų tarmių. Jo svarbiausi darbai – J. Wujeko mažosios 
postilės ir Ledesmos katekizmo vertimai iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą8. Šis 
katekizmas išspausdintas 1595 m. Vilniuje, ir tai yra išlikusi ppirmoji lietuviš-
ka knyga, išleista Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje. M. Daukša irgi rašo 
savo gimtosios (vidurio aukštaičių) tarmės pagrindu, tačiau taip pat derinasi 
ir prie kitų tarmių. M. Daukšos raštų kalbos variantu rengiami net ir reforma-
tų raštai. 1737 m. Vilniuje išleista anoniminė lietuvių kalbos gramatika „Uni-
versitas lingvarum Litvaniae“ teoriškai įtvirtina šį raštų variantą. 

Kitas bendrinės kalbos židinys Didžiojoje Lietuvoje, vadinamasis rytinis, 
yra Vilniaus vyskupijoje, kur parengti ir spausdinti leidiniai remiasi Vilniaus 
krašto rytų aukštaičių tarme. Šio varianto atsiradimą daugiausia lemia Kons-
tantino Sirvydo (tarp 1578 ir 1581–1631) darbai: originalus pamokslų rinki-
nys „Punktai sakymų“, lietuvių–lenkų–lotynų kalbų žodynas „Dictionarium 
trium linguarum“ ir lietuvių kalbos gramatika „Clavis linguae Lithuanicae“9. 
Būtent šis rašytinės bendrinės lietuvių kalbos variantas, susiformavęs Vilniaus 
miesto ir K. Sirvydo gimtosios tarmės (rytų aukštaičių) pagrindu, galėjo tapti 
bendrine lietuvių kalba, nes daugelio tautų bendrinė kalba susiformavo kaip 
tik sostinės apylinkių tarmės pagrindu. Tačiau XVII a. pab.–XVIII a. pr. dėl 
Lietuvos bajorijos sulenkėjimo, lenkų kalbos paplitimo Bažnyčioje šiame 
krašte lietuvių kalba ima sparčiai nykti: čia leidžiamų raštų kalba prastėja, joje 
atsiranda daug polonizmų. 

Ateina XVIII a. antra pusė – labai prieštaringas laikas valstybės gyveni-
me. Viena vertus, šiuo metu pasireiškia pirmieji Apšvietos žingsniai: 1759 m. 
pasirodo pirmas lietuvių kalbos elementorius, įkuriama Edukacinė komisija, 
kuri bando kurti vientisą švietimo sistemą, sumodernina ir supasaulietina 
mokymo programą, atsiranda didelių naujovių Lietuvos ūkyje [žr. Bumblaus-

                                                
8 Pirmą kartą lietuvių raštijoje Mikalojus Daukša žymėjo Postilės žodžių kirčiavimą. 
9 Jėzuitų istorikai šaltiniuose nurodo įvairias jos išleidimo datas, tačiau, deja, iki šiol gramatika 

nerasta [žr. Lietuvių kalbos enciklopedija (autorių kolekt.). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 1999]. 
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kas, A. Senosios Lietuvos istorija: 1009–1795. Vilnius: R. Paknio leidykla, 
2005]. Kita vertus, politiniame valstybės gyvenime vis labiau įsivyrauja anar-
chija, o tai galų gale priartina vieną po kito ėjusius Abiejų Tautų Respublikos 
padalijimus. Kaip žinoma, po III padalijimo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
visiškai išnyksta iš Europos politinio žemėlapio: didžioji lietuvių etninių že-
mių dalis atitenka Rusijai, o Užnemunę (Mažąją Lietuvą) prisijungia Prūsija. 

Šiuo laikotarpiu Mažojoje Lietuvoje lietuvių bendrinė kalba nepaliauja 
formuotis. Čia leidžiamuose raštuose vis daugiau įsigali pietinių vakarų aukš-
taičių tarmė. Labai svarbu, kad čia leidžiami žodynai ir gramatikos10. Kaip tik 
gramatikos bendrinės kalbos pamatu vis labiau įtvirtina pietinę vakarų aukš-
taičių tarmę. 

Didžiojoje Lietuvoje tik XIX a. pirmoje pusėje, kilus vadinamajam že-
maičių bajorų lituanistiniam sąjūdžiui, lietuvių kalba pradeda šiek tiek atsi-
gauti, imama kurti grožinė literatūra. Čia žemaičiai (D. Poška, S. Stanevičius, 
S. Daukantas, L. Ivinskis, M. Valančius ir kt.) darbus rašo savo tarme (nors ir 
stengiasi derintis prie vidurinio varianto, ypač M. Valančius), rytų aukštaičiai 
(A. Strazdas ir kt.) – rytų aukštaičių tarme, o vakarų aukštaičiai (M. Akelaitis, 
J. ir A. Juškos11) – irgi savo tarme. Čia minimi raštijos veikėjai savo darbuose 
įamžina nemažai svarbių lietuvių kalbos faktų, puikiai mato mūsų kalbos savi-
tumą, prisideda prie jos tobulinimo, tvarkymo, populiarinimo. 

Kalbos raidai labai svarbu mokslo kalbos radimasis, o mokslo kalba – tai 
pirmiausia terminija. Nors pirmuosius tris lietuvių raštijos šimtmečius lei-
džiamos tik religinio turinio knygos, tačiau jose galima aptikti tam tikrų 
mokslo sričių terminijos užuomazgų. Lietuviškų terminų daugiau pradeda 
rastis, kai XIX a. pirmoje pusėje pradedami lietuviškai rašyti ir spausdinti is-
torijos, žemės ūkio, botanikos mokslo populiarinamieji darbai (S. Daukanto, 
J. Pabrėžos, L. Ivinskio ir kt.). 

XIX amžius – sukilimų šimtmetis. Nuaidi 1831 m. sukilimas, po jo cari-
nė valdžia uždaro Vilniaus universitetą12, grobia, išveža jo turtą. Po 1863 m. 
sukilimo Didžiojoje Lietuvoje prasideda baisios represijos, dar aktyviau pra-

                                                
10 Minėtini F. W. Hako (1730 m.), P. Ruigio (1747 m.), K. G. Milkaus (1800 m.) žodynai ir G. 

Ostermejerio (1791 m.), A. Schleicherio (1856 m.), F. Kuršaičio (1876 m.) gramatikos. 
11 Tik Jonas Juška yra profesionalus kalbininkas. Jis pateikė lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją, 

rusų kalba parašė lietuvių kalbos gramatiką, rengė „Lietuvių kalbos šaknų žodyną“, daug pri-
sidėjo prie brolio Antano Juškos leksikografijos darbų ir kt. 

12 Vietoj tam tikrų universiteto padalinių įsteigiama Vilniaus medicinos chirurgijos akademija 
(1842 m. ji uždaroma) ir Vilniaus dvasinė akademija (1844 m. perkeliama į Peterburgą). 
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dedama vykdyti rusifikacija, įvedamas spaudos lietuviškais rašmenimis drau-
dimas. Šiuo metu nepaprastai svarbi Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 
veikla. Jis ne tik rašo, kuria blaivybės sąjūdį, bet ir organizuoja parapinių mo-
kyklų tinklą, lietuviškų raštų spausdinimą Tilžėje ir jų gabenimą į Lietuvą. 
Taip susiformuoja itin savitas knygnešystės reiškinys13. Tai ir lemia, kad Di-
džiojoje Lietuvoje plinta raštai, spausdinti Mažojoje Lietuvoje ir, žinoma, pa-
rengti vietos tarmės (pietinių vakarų aukštaičių) pagrindu. Šį lietuvių kalbai 
itin sunkų metą galima nusakyti E. Mieželaičio žodžiais:  

 
Augo žodžiai – 
prakaito ir ašarų čia prisigėrę, 
nudažyti verkiančios širdies krauju... 

Vešlūs žodžiai, 
šaltį, speigą, lietų, gruodą, vėją 
žemėje įveikę, amžinai gyvuos... 

 
XIX a. antroje pusėje Didžiojoje Lietuvoje į lietuvių kalbos tyrimą įsi-

traukia Antanas Baranauskas ir Kazimieras Jaunius. Antanas Baranauskas 
Kauno kunigų seminarijoje dėsto lietuvių kalbą, renka tarmių tekstus ir rem-
damasis pagrindiniais vokalizmo bruožais detaliai ir motyvuotai suklasifikuo-
ja lietuvių kalbos tarmes (ta klasifikacija iš esmės remiamasi ir dabar), tyrinėja 
mūsų kalbos akcentologiją. Kazimieras Jaunius irgi tiria lietuvių kalbos tar-
mes, pateikia gana sistemišką jų klasifikaciją, parengia lietuvių kalbos grama-
tikos kursą, pirmasis iš lietuvių kalbininkų plačiau tiria baltų ir finų kalbų 
santykius. Šiuo laikotarpiu A. Baranauskas ir K. Jaunius bando derinti tarmes 
ir rengti bendrą rašybą. Taigi šie kalbininkai prikaupia daug lietuvių kalbai 
tvarkyti ir norminti reikalingos medžiagos, tačiau dar nepajėgia nustatyti 
norminimo principų [žr. Lietuvių kalbos enciklopedija (autorių kolekt.). Vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999]. 

Reikia nepamiršti, kad posukiliminės represijos ir spaudos draudimas lie-
tuviškais rašmenimis labai stabdo bendrinės kalbos formavimąsi Didžiojoje 
Lietuvoje, o Mažojoje Lietuvoje yra stipri germanizacija, ypač dėl Bismarko 
vykdomos politikos. Vis dėlto Mažojoje Lietuvoje pamatus beletristiniam lie-

                                                
13 Sąvoka ir žodis knygnešys, puikiai suprantamas kiekvienam lietuviui, kelia neviltį vertėjams, 

kai jį reikia išversti į kitą kalbą, juk kitos tautos tokio reiškinio neturėjo, o jų kalbos neturi 
tokio žodžio šiam reiškiniui įvardyti. 



 656 

tuvių kalbos stiliui jau yra padėję K. Donelaičio „Metai“, o aptariamuoju me-
tu labai svarbų vaidmenį atlieka leidžiami laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“. Jų 
leidėjai (J. Basanavičius, V. Kudirka) laikosi pietinių vakarų aukštaičių tar-
mės, stengiamasi vienodinti rašybą, sprendžiami kalbos norminimo klausi-
mai, prie to daug prisideda J. Jablonskis. Vakaruose kilęs tautų išsivaduojama-
sis judėjimas per Mažąją Lietuvą pasiekia ir Rusijos imperiją. Režimas švelni-
namas, panaikinimas lietuviškos spaudos draudimas:  

 
O, mūs šventas lietuviškas žodi, 
Ilgą naktį vergijoj kalėjęs, 
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk, 
Bet kaip laisvas pavasario vėjas. 

(Bernardas Brazdžionis) 
 
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Lietuvoje jau yra nemažas būrys tau-

tiškai susipratusių inteligentų, kurie, rašydami ne tik į „Aušrą“, „Varpą“, bet ir 
į „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“, „Tėvynės sargą“ ir kt. ar kurdami grožinę li-
teratūrą, daug daro plėtodami mūsų kalbos išgales. Minėtini P. Višinskis, M. 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, G. Petkevičaitė-Bitė, Žemaitė, J. Tumas-
Vaižgantas ir kt. Šiuo metu suaktyvėja lietuviškų mokslo terminų radimasis. 
Ypač svarbu, kad Vilniuje 1907 m. įkuriama Lietuvių mokslo draugija (pir-
mininkas J. Basanavičius), ji tampa mokslo plėtojimo centru, aktyviai rūpina-
si mokyklų vadovėlių lietuvių kalba rengimu ir leidyba, vykdo lietuvių tauti-
nės kultūros ugdymo darbą, atlieka lietuvių kalbos ir jos tarmių, taip pat ant-
ropologinius, archeologinius, istorinius tyrimus ir kt. darbus14. Kuriant ir 
tvarkant įvairius terminus, aktyviai dirba kalbininkai J. Jablonskis, K. Būga, 
matematikai M. Šikšnys, Z. Žemaitis, gamtos mokslų atstovai J. Elisonas, P. 
Matulionis ir kt. Esminę įtaką bendrinės kalbos formavimuisi, jos normini-
mui padaro J. Jablonskio vakarų aukštaičių (kauniškių) tarmės pagrindu pa-
rengti lietuvių kalbos vadovėliai ir lietuvių kalbos gramatikos. 1901 m. Tilžėje 
Petro Kriaušaičio slapyvardžiu išleistoje gramatikoje yra pateikta bendrinės 
lietuvių kalbos norminimo programa, aptartas bendrinės kalbos ir tarmių 
santykis, pietų vakarų aukštaičių (kauniškių) tarmė įtvirtinta kaip bendrinės 
kalbos pagrindas. 

                                                
14 1938 m. Lietuvos mokslo draugiją uždarė lenkų administracija. 
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Taip patyrusi polonizaciją, germanizaciją ir rusifikaciją tik per keturis 
šimtmečius susiformuoja bendrinė lietuvių kalba. Pirmasis pasaulinis karas 
jau nebegali sustabdyti įsibėgėjusios lietuviškos veiklos. 

 
 
Lietuvių kalba Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe 
 
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, lietuvių kalba iš esmės oficialiai 

pirmą kartą raštu ir žodžiu pradedama vartoti įvairiose viešojo gyvenimo ir 
valstybės valdymo srityse. Jauna valstybė stengiasi išsaugoti visuomeninių san-
tykių stabilumą, todėl, kol neturi naujų savų įstatymų, reglamentuojančių 
valstybės valdymą, laikinai palieka galioti daugelį Rusijos imperijos įstatymų 
(atsisako karo metais galiojusių teisės aktų, įvestų kaizerinės okupacijos laiko-
tarpiu). Tą įteisina 1918 m. lapkričio 2 d. Valstybės Tarybos priimtas Lietu-
vos Laikinosios Konstitucijos Pamatinių dėsnių 24 straipsnis [žr. Umbrasas, 
A. Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais (pagrindinių kodeksų termi-
nai). Daktaro disertacija, 2005]. Valstybės Taryba rūpinasi rusų įstatymų ver-
timu į lietuvių kalbą. 1920 m. Vyriausiasis Tribunolas Laikinuoju Lietuvos 
teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymu įtvirtina, kad teismų darbas turi būti 
vykdomas valstybine lietuvių kalba. Taip lietuvių kalba pradedamas mūsų 
valstybės teisinio gyvenimo reguliavimas. Šiuo metu J. Jablonskio išleistose 
gramatikose (1919 m. ir 1922 m.) nustatomos pagrindinės bendrinės kalbos 
normos, svarbios bendrinės lietuvių kalbos raidai ir nulėmusios lietuvių kal-
bos rašybos ir skyrybos stabilizaciją. 

1922 m. LLietuvos Respublikos Konstitucijoje llietuvių kalba pirmą 
kartą paskelbiama valstybine15. Tai reiškia, kad lietuvių kalba oficialiai įtvir-
tinama valstybės valdymo įstaigose, teismuose, kariuomenėje, visose mokyklo-
se. 

J. Jablonskis toliau sistemingai tvarko lietuvių kalbos leksiką, žodžių da-
rybą, gramatiką, valo iš lietuvių kalbos barbarizmus, netaisyklingus naujada-
rus ir sintaksines konstrukcijas, baigia kurti ir norminti gramatikos terminiją, 
suformuluoja kai kuriuos svarbius terminijos kūrimo principus, padeda kitų 
sričių specialistams kurti daugybę terminų, labai apdairiai žiūri į tarptautinių 
žodžių vartojimą, reikliai vertina pasirodžiusius terminų žodynėlius ir spau-
doje skelbiamus terminus bei jų sąrašus. Šiuo laikotarpiu prie lietuvių bendri-
                                                
15 Lietuvių kalba valstybine buvo pripažįstama ir 1928 m., ir 1938 m. Lietuvos Konstitucijose. 
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nės kalbos formavimo daug prisideda Kazimieras Būga. Jis daug dirba įvairio-
se kalbotyros srityse (leksikologijoje, etimologijoje, istorinėje fonetikoje ir 
kt.), o svarbiausias jo darbas – „Lietuvių kalbos žodynas“, kuriam medžiagą 
buvo pradėjęs rinkti 1902 m. Per gana trumpą laiką lietuvių bendrinė kalba yra 
kodifikuojama, t. y. kalbos normos įtvirtinamos žodynuose ir gramatikose. 

Greta šito labai pagyvėja mokslo, technikos ir kt. sričių plėtra, atsiranda 
įvairiausių lietuviškų terminų poreikis, ypač tada, kai 1920 m įsteigiami Aukš-
tieji kursai ir 1922 m. jie perorganizuojami į Lietuvos universitetą. Kaip tik 
šiuo metu dedami daugelio sričių lietuvių terminijos pamatai. 1921 m. Mi-
nistrų kabineto įsakymu prie Švietimo ministerijos sudaroma Terminologijos 
komisija (pirmininkas A. Smetona), kartu numatoma, kad suinteresuotos 
valstybės įstaigos turi kurti įvairių sričių pagalbines komisijas terminams rink-
ti. Ši komisija daugiau rūpinasi lietuviškais teisės terminais, bet yra skelbusi ir 
kitų sričių terminų16. Speciali teisės terminologijos komisija apie 1930–
1933 m. veikia Valstybės Taryboje. Joje nuo pat įkūrimo 1928 m. rūpinamasi 
kalba, siekiama, kad įstatymų projektai ir kiti raštai būtų rašomi taisyklinga 
kalba, su ja bendradarbiauja kviesti kalbininkai (A. Salys, J. Bukota) [žr. 
Umbrasas, A. Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais (pagrindinių kodek-
sų terminai). Daktaro disertacija, 2005]. 1935 m. įkuriama Lietuvių kalbos 
draugija, ji turi terminologijos, viešosios kalbos, spaudos kalbos, mokyklų kal-
bos ir užsienio lietuvių kalbos sekcijas. Draugija rūpinasi bendrinės lietuvių 
kalbos ugdymu ir norminimu, nuo 1938 m. leidžia žurnalą „Gimtoji kalba“. 

Neatsilieka ir periodinės spaudos kalba – kiek sutvirtėjus valstybei, pra-
dedama leisti daug laikraščių ir žurnalų, taigi plėtojasi publicistikai būdinga 
kalbos atmaina. 

Pagaliau lietuvių kalba, tapusi tautos viešojo gyvenimo dalimi, pakyla į 
tokį lygį, kad gali tenkinti ir atlikti visoms vartojimo sritims būdingas funkci-
jas. Taip ji tampa sudėtinga nevienalyte sistema ir išsisluoksniuoja į vadina-
muosius funkcinius stilius (mokslinį, administracinį (kanceliarinį), buitinį, 
beletristinį (meninį) ir publicistinį), kurių kiekvienam būdingas savitas žody-
nas, gramatinių formų ir konstrukcijų vartojimas, teksto sandara. 

Nuo 1930 m. „Lietuvių kalbos žodyno“ leidimu, sistemišku žodžių rin-
kimu jam rūpinasi Juozas Balčikonis, į kalbos norminimo barus ateina užsie-
nyje baigę mokslus Pr. Skardžius ir A. Salys. Jie kalbos norminimo darbą de-
rina su dėstymu universitete, su tiesioginiu kalbos tyrimu ir moksline veikla. 

                                                
16 1926 m. Terminologijos komisija buvo paleista. 
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Lietuvių kalba okupacijų sąlygomis 
 
Deja, užgriūna 1940 m. sovietinė okupacija ir Antrasis pasaulinis karas, 

pradedama naikinti viskas: valstybė, žmonės, kalba. Ypatingu nacių ir sovietų 
okupacinių valdžių vykdyto genocido centru tampa buvusi Mažoji Lietuva, 
gal todėl, kad šioje žemėje buvo lietuvių kalbos ir kultūros židinys, atlaikęs 
germanizaciją, davęs lietuvišką raštiją, palaikęs priešinimąsi cariniam spaudos 
draudimui. Abiejų okupacijų metu Lietuvos Respublikos Konstitucija, aišku, 
negalioja, lietuvių kalba neturi valstybinės kalbos statuso. Ir vieni, ir kiti oku-
pantai labai suvaržo lietuvišką spaudą, 1943 m. uždaromi Vilniaus ir Vytauto 
Didžiojo universitetai. Vis dėlto 1941 m. išeina pirmasis J. Balčikonio vado-
vaujamos grupės parašytas didžiojo, dažniausiai vadinamo akademiniu, „Lie-
tuvių kalbos žodyno“ tomas, 1943 m. – labai svarbi Pr. Skardžiaus monografi-
ja „Lietuvių kalbos žodžių daryba“. 

Baigiantis karui, bijodami vėl artėjančios sovietų okupacijos iš Lietuvos 
pasitraukia daugelis žymesnių kalbininkų (A. Salys, Pr. Skardžius, P. Jonikas, 
A. Klimas, L. Dambriūnas). Tai labai didelis smūgis lietuvių kalbotyrai Lietu-
voje. Jie lietuvių kalbos tyrimo darbus tęsia ir emigracijoje, tačiau iki Atgimi-
mo laikų jų darbai ir mokslinės idėjos Lietuvą pasiekia tik slapta. 

Prasideda antroji sovietų okupacija, truksianti beveik pusę amžiaus, kar-
tu tęsiasi šviesiausių Lietuvos žmonių represijos, tvyro visuotinė baimė. Ši 
okupacija pasižymi klastingumu – skelbiama tautų ir kalbų lygybė ir laisvė, 
tarsi leidžiama klestėti tautinei kultūrai, o iš tikrųjų vykdomas nutautinimas. 
Keičiama gyventojų sudėtis, į Lietuvą vežama dažniausiai rusų tautybės žmo-
nių atlikti respublikos valdymo ir partinio darbo, dirbti naujai statomose ga-
myklose, laivyne, geležinkeliuose, oro uostuose ir pan., arba ieškodami norma-
lesnio gyvenimo plūsta jie patys. Tada daug kur nebeleidžiama vartoti lietuvių 
kalbos, nes, girdi, yra jos nemokančių, valdžios posėdžiuose kalbama rusiškai, 
daugumos įmonių ir įstaigų dokumentai rašomi rusų kalba, o jei lietuviškai, 
tai labai pažeista kalba. Taip sustoja administracinio ir mokslinio stilių plėtra, 
labai skaudžiai paveikiama sakytinė kalba. Kaip žinoma, nuo 1953 m. didžio-
sios represijos sumažėja, dalis atvykėlių išvažiuoja. Labai palengva atsiranda 
daugiau galimybių rūpintis lietuvių kalba. Lietuvoje likęs J. Balčikonis suburia 
jaunesnius lituanistus (minėtini K. Ulvydas, J. Kruopas, A. Kučinskaitė, A. 
Lyberis, B. Vosylytė ir kt.) ir toliau renka žodžius žodynui, jų rašymą. 1947 m. 
išleidžiamas antrasis akademinio žodyno tomas. Persiritus į antrą dvidešimto-
jo amžiaus pusę, net pavyksta suaktyvinti lituanistinę veiklą. Maždaug kas 
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dveji metai išeina po naują žodyno tomą. Žinoma, ideologiškai žodyno ren-
gimas prižiūrimas, rengėjai priversti jį „puošti“ žodžių iliustracijomis iš Leni-
no ir pan. raštų, atsisakyti žodžių ar jų iliustracijų iš buržuazinių (kaip tada 
vadinta) ar emigracijon pasitraukusių veikėjų ir rašytojų kalbos. Vis dėlto ne-
paisydami daugelio sunkumų Lietuvių kalbos ir literatūros instituto ir aukš-
tųjų mokyklų mokslininkai rašo gramatikas, pradeda rengti įvairius speciali-
zuotus žodynus, rūpinasi terminologija, aktyviai dirba kalbos norminimo 
darbą, toliau tiria lietuvių kalbą, jos tarmes, jos santykius su kitomis kalbo-
mis17 ir t. t. Nuo 1957 m. leidžiamas mokslo darbų rinkinys „Lietuvių kalbo-
tyros klausimai“, nuo 1958 m. – „Kalbotyra“, nuo 1961 m. – „Kalbos kultū-
ra“, nuo 1966 m. – „Baltistica“ nuo 1967 m. – „Mūsų kalba“18, pasirodo pla-
čiajai visuomenei naudingas leidinys „Kalbos praktikos patarimai“. Šiuo metu 
visuose laikraščiuose ir žurnaluose, visose leidyklose dirba lituanistai, kurie 
rūpinasi kalbos taisyklingumu, rašoma straipsnių visuomenei, kuriuose apta-
riami aktualūs lietuvių kalbos klausimai. Viena vertus, yra prižiūrima teatro, 
radijo ir televizijos lietuvių kalba, kita vertus, per radiją ir televiziją transliuo-
jama nemažai rusiškų laidų, rusiškų kino filmų, net vaikiškų filmukų kalba yra 
rusų kalba, kino teatruose rodomų filmų kalba beveik visada irgi yra rusų. 
Prasti mokslo kalbos reikalai. Įvairių sričių mokslininkai, norėdami plačiau 
paskleisti savo idėjas, darbus gali skelbti tik rusų kalba (išskyrus retus atvejus, 
kai prasimušama į užsienio spaudą), be to, Sovietų Sąjungoje leidžiamuose 
leidiniuose spausdinti darbai aukščiau vertinami. Mokslinės disertacijos daž-
niausiai rašomos rusiškai, nuo septinto dešimtmečio pabaigos – vien rusiškai 
(net ir lituanistinės disertacijos). Nuo 1979 m. pradedama daug aktyviau 
diegti dvikalbystė – vaikai jau darželiuose pradedami mokyti rusų kalbos, vi-
durinėse mokyklose sustiprinamas rusų kalbos mokymas, aukštosiose mokyk-
lose primygtinai skatinama kai kuriuos dalykus dėstyti rusų kalba. Tokie yra 
tais metais įvykusios Taškento konferencijos, skirtos tautų ir kalbų susilieji-
mo klausimams, padariniai. Būtent šios konferencijos nutarimai turėjo gero-

                                                
17 Minėtini: „Lietuvių kalbos gramatika“ (I t. 1965 m., II t. 1971 m., III t. 1976 m.), A. Lyberio 

„Sinonimų žodynas“ (1980 m.), A. Vanago „Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas“ 
(1981 m)., I. Ermanytės „Lietuvių kalbos antonimų žodynas“ (1985 m.), „Lietuvių kalbos 
palyginimų žodynas“ (sudar. K. B. Vosylytė 1985 m.), J. Paulausko „Lietuvių kalbos frazeo-
logijos žodynas“ (1977 m.) ir „Sisteminis lietuvių kalbos žodynas“ (1987 m.), A. Vanago, V. 
Macijauskienės, M. Razmukaitės „Lietuvių pavardžių žodynas“ (I t. 1985 m., II t. 1989 m.), 
keli terminų žodynai, „Fizikos terminų žodynas“ (1979 m.) ir kt. 

18 Iš pradžių šis leidinėlis ėjo įvairia forma ir turėjo kitų pavadinimų. 
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kai paspartinti rusų kalbos įsigalėjimą visose visuomenės gyvenimo srityse19. 
Taip, matyt, ir būtų atsitikę, bet 1985 m. naujas Sovietų Sąjungos vadovas M. 
Gorbačiovas pradeda vykdyti politines ir ekonomines reformas. Kaip tik nuo 
to laiko ir prasideda Sovietų Sąjungos okupuotų tautų laisvėjimas, kartu su-
mažėja lietuvių kalbos spaudimas. 

 
 
Lietuvių kalba atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę 
 
Viltis, kad lietuvių kalbai plėtotis susidarys palankesnės sąlygos ir kad ji 

vėl atsigaus valstybinės kalbos statusą, atsiranda prasidėjus Atgimimui. Kaip 
žinoma, 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos (tiksliau LTSR) Aukščiausioji Ta-
ryba įstatymu papildo tuometinę Konstituciją. Konstitucijos 771 straipsniu 
įteisinamas lietuvių kalbos vartojimas „valstybės ir visuomenės organų veiklo-
je, švietimo, kultūros, mokslo, gamybos ir kt. įstaigose, įmonėse ir organizaci-
jose“. Taip dar iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo bandoma pristabdyti 
grėsmingą rusų kalbos įtaką. Iš tiesų ši Konstitucijos pataisa lietuvių kalbą dar 
tik prilygina rusų kalbai, nes tas pats straipsnis įpareigoja „mokytis ir vartoti 
rusų kalbą kaip TSRS tautų tarpusavio bendravimo priemonę“. 

Netrukus, 1989 m. sausio 25 d., Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
įsaku „Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimo“ lietuvių kalbą skelbia 
privalomą visiems vadovams ir vadovaujantiems darbuotojams. Numatoma 
per dvejus metus visose Lietuvos įstaigose, įmonėse ir organizacijose pereiti 
prie raštvedybos ir susirašinėjimo lietuvių kalba20, Ministrų Taryba įpareigo-
jama parengti ir įgyvendinti „reikiamas priemones šiam įsakui vykdyti“. 

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m., rūpinamasi kuo spartesniu 
kitakalbių Lietuvos piliečių integravimu į valstybės gyvenimą. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 29 d. nutarimu „Dėl 
valstybinės kalbos statuso įgyvendinimo terminų“ Vyriausybė įpareigojama 
                                                
19 1979 m. pogrindyje susikuria Lietuvių kalbos gynimo iniciatyvinė grupė. Kaip skelbia jos pa-

vadinimas, pagrindinis šios grupės tikslas – gimtosios kalbos išsaugojimas. Gimtoji kalba 
traktuojama kaip svarbiausias tautos išlikimo garantas, smerkiamos rusų kalbai suteikiamos 
prioritetinės teisės. Grupė rašo kreipimusis į pasaulio lietuvius, Jungtinių Tautų Organizaci-
jos sekretorių, ir be kitų klausimų, juose kelia rusinimo problemas, sovietizacijos procesus 
įvardija kaip tautos genocido vykdymą. 

20 Lietuvos Respublikos valstybinė kalba: teisės aktų rinkinys. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 1997, p. 3. 
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patvirtinti diferencijuotas valstybinės kalbos mokėjimo normas vadovaujan-
tiesiems bei gyventojus aptarnaujantiems darbuotojams. Iš nutarimo matyti 
nuosaikus valdžios požiūris į tautines mažumas: t. y. tose gyvenamosiose vie-
tovėse, kur kitakalbiai gyventojai sudaro daugumą, iki 1995 m. sausio 1 d. va-
dovaujantiesiems ir gyventojus aptarnaujantiems darbuotojams turi būti tai-
komi tik minimalūs valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimai, taip pat laips-
niškai – tais pačiais terminais – gali būti pereinama ir prie raštvedybos valsty-
bine kalba. 

1992 m. referendumu priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 
straipsnis skelbia, kad „VValstybinė kalba – lietuvių kalba“. Taigi tik nuo šio 
laiko lietuviai gali jaustis visaverčiais savo krašto žmonėmis, turi teisę bet ko-
kią informaciją gauti ir būti aptarnaujami gimtąja kalba. 

1992 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 314 Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė patvirtina Valstybinės kalbos mokymo programą ir valstybinės kal-
bos mokėjimo kvalifikacines kategorijas. Per kelerius metus Lietuvos Respub-
likos administracinių teisės pažeidimų kodeksas papildomas straipsniais, ku-
riuose numatomos nuobaudos už valstybinės kalbos nevartojimą antspauduo-
se, iškabose ir kituose viešuosiuose užrašuose, atliekant tarnybines pareigas, 
raštvedyboje, dokumentuose ir pan., už Valstybinės kalbos komisijos nutari-
mų nevykdymą, o teisė skirti nuobaudas suteikiama Kalbos inspekcijai, vėliau 
ir apskričių, savivaldybių kalbos tvarkytojams. 

1995 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priima Lietuvos Res-
publikos valstybinės kalbos įstatymą, nustatantį kalbos politiką Lietuvoje. 
Kalbos politika – tai valstybės priimami sprendimai dėl kalbos statuso, varto-
senos, vartojimo sričių ir vartojimo teisių. Taigi įstatyme yra nustatytos svar-
biausios valstybinės kalbos vartojimo viešajame gyvenime sritys, reglamentuo-
jama jos apsauga ir kontrolė, teisinė atsakomybė už šio įstatymo nesilaikymą, 
taip pat išplėtojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnio nuosta-
ta „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“. Įstatymas nereglamentuoja Lietuvos 
gyventojų neoficialaus bendravimo kalbos. 

Svarbus dokumentas –  Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m.  gai-
rės,  kuriose išdėstyta lietuvių kalbos raidos skatinimo strategija. Gairių ben-
drosiose nuostatose teigiama, kad lietuvių kalba yra Lietuvos tautinio ir kul-
tūrinio savitumo pagrindas, ji yra valstybės valdymo – valstybės ir individo, 
valstybės ir visuomenės santykių kalba. Gairėse nusakomas pagrindinis vals-
tybinės kalbos politikos tikslas – „išsaugoti kalbos paveldą ir skatinti jos plėt-
rą, kad būtų užtikrintas lietuvių kalbos funkcionalumas visose viešojo gyve-
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nimo srityse. Svarbiausias kalbos politikos uždavinys – planingai ir kūrybingai 
veikti valstybinės kalbos raidą taip, kad visuomenė suvoktų savosios kalbos 
vertę ir nenusiviltų jos galiomis.“ 

Labai svarbu, kad valstybinės kalbos politika būtų suprantama ir priim-
tina visuomenei, kad visiems Lietuvoje gyvenantiems asmenims, priklausan-
tiems tautinėms (etninėms) mažumoms, būtų sudarytos sąlygos puoselėti ir 
plėtoti savo mažumos kalbą. 

Gairėse nurodoma, kad „valstybinės kalbos politika yra bendrosios vals-
tybės politikos dalis, todėl neatsiejama nuo Europos ir pasaulio integracijos 
skatinamų procesų. Viena vertus, Europoje stiprėja visuotinė nuostata, kad 
būtina išsaugoti kalbų įvairovę, kad nacionalinių kalbų apsauga ir puoselėji-
mas yra valstybinės svarbos dalykas. Kita vertus, kalbų vartojimui didelę įtaką 
daro ir ekonominiai bei socialiniai veiksniai, o jie palankesni vadinamosioms 
tarptautinio bendravimo kalboms. Kalbos politikos įgyvendinimo pagrindas 
yra kalbos planavimas, apimantis šias sritis: kalbos statusą (kalbos vartojimo 
teisinės bazės kūrimą ir tobulinimą), kalbos sistemą ir vartoseną, kalbų mo-
kymą.“ 

Be minėtų dokumentų, valstybinės kalbos funkcionavimą dar reglamen-
tuoja keliolika įstatymų ir Vyriausybės nutarimų.  

 
 
Valstybinės kalbos politikos įgyvendinimas 
 
Šiuo metu valstybine lietuvių kalba rūpinasi dvi valstybinės institucijos: 
� Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir  
� Valstybinė kalbos inspekcija. 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (www.vlkk.lt) „sprendžia lietuvių 

kalbos kodifikacijos, normų vartojimo ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyven-
dinimo klausimus, taip pat vykdo valstybinės lietuvių kalbos ugdymo pro-
gramas, tvarko ir naudoja valstybės biudžeto bei kitas lėšas, skirtas šioms pro-
gramoms įgyvendinti“. Komisijoje yra kaupiami kalbos norminimo ir varto-
jimo duomenys, sukurta visuomenės konsultavimo sistema kalbos vartojimo 
klausimais. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai (teisės aktai), pri-
imami posėdžiuose, yra privalomi visoms įmonėms, įstaigoms ir organizaci-
joms bei masinėms informacijos priemonėms. Komisijos posėdžiuose svars-
tomų klausimų ekspertizė paprastai būna atlikta pakomisių posėdžiuose, ku-
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riuose, be Komisijos narių, dalyvauja tos srities, kuriai priklauso nagrinėjamas 
klausimas, atstovai.  

Plėtodama savo veiklą, Valstybinė lietuvių kalbos komisija iki 2005 m. 
dirba pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 
1996–2005 metų programą, kurioje numatyti kalbos mokslo, kalbos ugdymo, 
kalbos vartojimo ir kalbos leidinių leidybos darbai. Šiuos darbus pagal sutartis 
su Komisija vykdo įvairios institucijos. Remiamas kalbos mokslo veikalų, filo-
logijos ir ypač terminų žodynų, tarmių tekstų ir žodynų rengimas, leidyba, 
kalbos duomenų kompiuterinių bazių sudarymas, kalbos kultūros ir specialy-
bės kalbos dėstymas aukštosiose, aukštesniosiose ir profesinėse mokyklose, 
valstybinės kalbos kursai kitakalbiams ir kt. Kalbos komisija koordinuoja 
„Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programą“, 
„Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programą“ ir 
„Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis įgyvendinimo tvarką“. 
2005 m. patvirtinama nauja Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ug-
dymo ir sklaidos 2006–2015 m. programa ir jos įgyvendinimo tvarkos apra-
šas. 

Taip pat Kalbos komisija, remdamasi Lietuvos Respublikos terminų 
banko įstatymu, tvarko ir pildo Lietuvos terminų banką (terminai.vlkk.lt), 
kuris yra priemonė sistemiškai kaupti, kurti ir norminti lietuvių kalbos ter-
miniją ir į kurį iš pradžių buvo perkelta keliolika Lietuvoje išleistų įvairių 
mokslo sričių terminų žodynų. Dabar šiam Terminų bankui savo prižiūrimų 
sričių teisės aktų terminus įgaliotos teikti ministerijos, Vyriausybės įstaigos, 
Seimui atsiskaityti turinčios institucijos. Banke esantys terminai yra aprobuo-
jami atitinkamos srities specialistų ir kalbininkų terminologų, apsvarstomi ir 
patvirtinami Terminologijos pakomisės ir Kalbos komisijos posėdžiuose. 
Terminų banko informacinė sistema sukurta orientuojantis į naujausias ir  
perspektyviausias technologijas. Iki šiol Terminų banke sukaupta apie 80 000 
terminų iš įvairių mokslo sričių. Didžiąją Terminų banko dalį sudaro terminų 
žodynų duomenys. Jie čia skelbiami žodynų rengėjų, leidėjų ir Terminų ban-
ko administratorės Valstybinės lietuvių komisijos sutarimu. Terminų banko 
informacinėje sistemoje kaupiama ir teisės aktų terminija. Terminų banko 
duomenys labai naudingi mokslininkams, dėstytojams, žodynų rengėjams, re-
daktoriams, vertėjams, teisės aktų rengėjams, studentams ir pan., jais gali lais-
vai ir nemokamai naudotis kiekvienas interneto vartotojas. 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija turi Konsultacijų banką, kuriame ga-
lima rasti atsakymus į daugelį klausimų dėl žodžių rašybos, skyrybos, reikšmių 
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vartojimo, svetimžodžių atitikmenų, sintaksės ir pan. Konsultacijų banku taip 
pat gali laisvai ir nemokamai naudotis kiekvienas interneto vartotojas. 

Kalbos politikai svarbu ir tai, kad 2005 m. rugsėjo 22 d. Valstybinės lie-
tuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė ir Latvijos valstybinės 
kalbos komisijos pirmininkas Andrejs Veisbergs yra pasirašę komisijų ben-
dradarbiavimo sutartį. Sutartimi įsteigta Baltų kalbų taryba,  kuri įsipareigoja 
kurti bendrą šalių kalbos politiką. Baltų kalbų taryba nuolat keičiasi informa-
cija apie Lietuvos ir Latvijos valstybinių kalbų vartojimo tendencijas, reiškia 
bendrą oficialią nuomonę kalbos politikos klausimais tarptautiniu lygmeniu. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisija atlieka ir tam tikrą lietuvių kalbos 
populiarinimo veiklą. Vienas iš labai vykusių tokios veiklos pavyzdžių – na-
cionalinis diktantas. Šis renginys21 vyksta jau keleri metai ir kuo toliau, tuo su-
laukia daugiau dalyvių. Gerai, kad rašyti diktanto kviečiami įvairaus amžiaus 
ir įvairių profesijų (bet ne lituanistai) žmonės iš visos Lietuvos. 

Valstybinė kalbos inspekcija  (http://vki.lrs.lt/), įsteigta 1990 m., kontro-
liuoja Valstybinės kalbos įstatymo bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
priimtų nutarimų vykdymą. Inspekcija turi teisę nagrinėti administracinių 
teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už įvairius valsty-
binės kalbos vartojimo ar kalbos taisyklingumo pažeidimus. Valstybinės kal-
bos vartojimą ir taisyklingumą prižiūri ir savivaldybėse dirbantys kalbos tvar-
kytojai. 

 
 
Dabartiniai lietuvių kalbos tyrimai 
 
Šiuo metu lietuvių kalbos mokslo darbais rūpinasi Lietuvių kalbos insti-

tutas (www.lki.lt), aukštųjų mokyklų lituanistinės katedros, pavieniai litua-
nistai. 

Lietuvių kalbos institute veikia: Leksikografijos ir Terminologijos cent-
rai, Gramatikos, Kalbos istorijos ir dialektologijos, Kalbos kultūros ir Vardy-
no skyriai. Kiekviename iš jų yra atliekami aktualiausi atitinkamo kalbos lyg-
                                                
21 Nacionalinis diktantas yra ir labai rimtas renginys, nes kiekvienas dalyvis (nesvarbu, ar rašo 

oficialiai paskirtoje vietoje, ar namuose) gali pasitikrinti ir įvertinti savo kalbos mokėjimą, ir 
kartu lyg pramoga, į kurią susiburia panašių polinkių žmonės, be to, nugalėtojai apdovano-
jami, pateikiama ir malonių staigmenų, pvz., pernai diktanto dalyviams buvo pasiūlyta iš-
rinkti smagiausią ištiktuką. Juo išrinktas žodelis keberiokšt. 
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mens tyrimo darbai. Pats reikšmingiausias instituto darbas – 2004 m. išleistas 
paskutinis, dvidešimtas, „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas (pirmas tomas, kaip 
minėta, išėjo 1941 m.)22. 2005 m. yra parengta elektroninė šio žodyno versija, 
kuri laisvai pasiekiama internetu. Dabar rengiami dar keturi papildymų ir pa-
taisymų tomai. Į šį žodyną stengtasi surinkti visus lietuvių kalbos žodžius, tiek 
taisyklingus, tiek ir netaisyklingus (šie turi atitinkamas nuorodas), pavartotus 
senuosiuose raštuose, tarmėse, knygose ir laikraščiuose, leidžiamuose Lietuvo-
je ir svetur. Tai iš tiesų toks didžiulis darbas, kuriuo gali didžiuotis visi lietu-
viai, ne visos net gausios ir ilgai laisvai egzistavusios tautos turi tokios apimties 
žodynus. Yra išleista didelių specializuotų žodynų23. Gramatikos specialistai 
yra išleidę reikšmingą „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“ (1994 m.), pla-
čias lietuvių kalbos gramatikas anglų ir rusų kalbomis, V. Ambrazo „Lietuvių 
kalbos istorinę sintaksę“ (2006 m.). Tiriami lietuvių vardynas, tarmės, senųjų 
lietuviškų raštų kalba. Šiuolaikinei kalbos norminimo politikai itin aktualus 
R. Misiūnaitės leidinys „Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai“ 
(2003 m.). 

Leidžiami lituanistikos mokslui skirti, anksčiau ėję, žurnalai: „Lietuvių 
kalbotyros klausimai“ (dabar „Acta linguistica lithuanica“), „Baltistica“, „Kal-
bos kultūra“, nuo 1990 m. vietoj „Mūsų kalbos“ eina atgaivintas prieškarinis 
žurnalas „Gimtoji kalba“, nuo 1990 m. pradedama leisti „Lituanistica“, 
1994 m. – „Terminologija“, 1999 m. – „Archivum Lithuanicum“. Taip pat 
lietuvių kalbos tyrimams yra skirtas Vilniaus universiteto leidžiamas žurnalas 
„Kalbotyra“, Vilniaus pedagoginio universiteto – „Žmogus ir žodis: didaktinė 
lingvistika“ ir Vytauto Didžiojo universiteto – „Darbai ir dienos“. 

Šiuolaikiniams lietuvių kalbos tyrimams pasitelkiama techninės priemo-
nės ir matematiniai metodai. Visų pirma atitinkamais prietaisais tirti kalbos 
fonetiką imasi Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto fo-
netistai. 1979 m. naudojantis elektronine skaičiavimo mašina (tada kompiu-
terių dar nebuvo) iš 300 000 žodžių pavartojimų parengiamas pirmasis lietu-
vių kalbos dažninis žodynas24, kuris leidžia statistiškai tirti kalbą. 1987 m. 

                                                
22 Žodynui rengti panaudota 4,5 mln. vienetų kartoteka ir kiti šaltiniai. Jame yra apie 0,5 mln. 

leksikografinių straipsnių (apie 22 000 psl.), visame žodyno tekste yra pavartota daugiau 
kaip 11 mln. žodžių. 

23 Ermanytė, I. Antonimų žodynas, Vilnius, 2003; Frazeologijos žodynas. Sud. J. Paulauskas. Vil-
nius, 2001; Sližienė, N. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas. Trys tomai, Vil-
nius, 1994–2007, keli tarmių žodynai ir t. t. 

24 Žilinskienė, V. Lietuvių kalbos dažninis žodynas. Vilnius: Mokslas, 1990. 
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Matematikos ir informatikos instituto Mokslinių tyrimų automatizavimo la-
boratorijoje grupė kalbininkų ir informatikų parengia „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno“ III leidimo kompiuterinį variantą, turintį įvairią žodžių ir jų 
pažymų paiešką. Vėliau iš šių duomenų parengiamas „Atgalinis lietuvių kal-
bos žodynas“25 ir antraštinių žodžių darybinė analizė. Šiais duomenimis ir pa-
tirtimi naudojamasi Lietuvių kalbos institute dabar rengiant „Bendrinės lie-
tuvių kalbos žodyną“, kuris labai reikalingas kaip norminamasis leidinys. 
1994–1995 m. sudaromas anotuotas keturių rašomosios lietuvių kalbos stilių 
1 200 000 žodžių pavartojimų tekstynas, kurio pagrindu yra išleisti du žody-
nai26 (didelė dalis medžiagos yra kompiuteriniu pavidalu). Vytauto Didžiojo 
universitete funkcionuoja didelės apimties Lietuvių kalbos tekstynas „Done-
laitis“, kurio duomenis per internetą gali pasiekti visi vartotojai. Grupė kalbi-
ninkų ir informatikų, remiami Valstybinės lietuvių komisijos, yra sukūrę ori-
ginalų lietuvišką šriftą „Palemonas“, skirtą plačiai visuomenei ir lituanistikos 
mokslo reikmėms. Šis šriftas leidžia spausdinti visas kirčiuotas lietuvių kalbos 
raides, raides su kitais įvairiais diakritiniais ženklais, pvz., tarmių tekstų, senų-
jų lietuviškų raštų raides. Lietuvių kalbos instituto dialektologai, talkinami 
informatikos specialistų, skaitmenina lietuvių tarmių medžiagą, kurios per il-
galaikes ekspedicijas yra prikaupę labai daug. Taip tarmių duomenis pavyks 
išsaugoti ateities kartoms. 

Labai svarbu, kad po Nepriklausomybės atkūrimo itin aktyviai tęsiami 
lietuvių terminijos darbai. Įvairių mokslo sričių specialistai, talkinami litua-
nistų terminologų, rengia ir leidžia terminų žodynus, ypač daug jų yra iš tiks-
liųjų mokslų. Tarp jų, pasižyminčių labai didele apimtimi ir gera kokybe, mi-
nėtini: trikalbis „Matematikos terminų žodynas“ (1994 m.), penkiakalbis 
„Elektrotechnikos terminų žodynas“ (1999 m.), penkiakalbis „Radioelektro-
nikos terminų žodynas“ (2000 m.), penkiakalbis „Statybos terminų žodynas“ 
(2002 m.), trikalbis „Chemijos terminų aiškinamasis žodynas“ (2003 m.), 
„Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas“ (2006 m.), pen-
kiakalbis „Fizikos terminų žodynas“ (2007 m.) ir kt. Net palyginti gana nau-
jos mokslo srities – kompiuterijos – jau išleisti keli didelės apimties terminų 
žodynai, dar keli rengiami. Be to, yra dešimtys verčiamojo pobūdžio terminų 
                                                
25 Atgalinis dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Sud. V. Žilinskienė. Vilnius: MII, 1995. 
26 Grumadienė, L., Žilinskienė, V. Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas: ma-

žėjančio dažnio tvarka. Vilnius: Mokslo aidai, 1997. Grumadienė, L., Žilinskienė, V. Dažni-
nis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas: abėcėlės tvarka. Vilnius: Mokslo aidai, 
1998. 
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žodynų. Deja, yra ir mokslo sričių, kurių terminija menkai rūpinamasi, t. y. 
nėra parengta naujų šiuolaikiškų terminų žodynų [žr. Gaivenytė-Butler, J.; 
Keinys, St.; Noreikaitė, A. Lietuvių kalbos terminų žodynai. Anotuota 1900–
2005 m. bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008]. 

Prie lietuvių kalbos norminimo ir ugdymo prisideda mokslinės konfe-
rencijos ir seminarai. Kai kurios konferencijos tampa tradicinės, pvz.: Lietu-
vių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto kasmet rengiama J. Jablonskio 
konferencija, Mykolo Romerio universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos kas antrus metus rengiama konferencija, skirta specialybės kalbai, 
Kauno medicinos universiteto kas antrus metus rengiama konferencija, skirta 
kalbų studijoms aukštojoje mokykloje.  

Viešosios kalbos ugdymo, kalbinio visuomenės švietimo baruose darbuo-
jasi visuomeninė organizacija Lietuvių kalbos draugija (http://flf.vult/lkd/). 

Lietuvių kalba tyrinėjama ir svetur: Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Šveica-
rijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje. 
Vokietijoje veikia lituanistikos ir baltistikos centrai Berlyne, Miunchene, 
Greifsvalde. Jungtinėse Amerikos Valstijose irgi yra keli lituanistikos centrai, 
svarbiausias iš jų Pensilvanijos universitete. 

 
 
Problemos 
 
Atrodo, tiriant ir ugdant lietuvių kalbą, padaryta tikrai daug, tačiau pro-

blemų yra. Viena iš pačių rimčiausių – anglų kalbos įtaka. Kalbą, kuri vis la-
biau tampa visuotine bendravimo priemone, reikia mokėti, tačiau negalima 
leisti, kad jos plitimas pažeistų lietuvių kalbą. Dabar, ko gero, didžiausią rū-
pestį kelia mokslo kalba. Kai mokslo institucijos ir mokslininkai vertinami, 
kiek parašė ISI straipsnių, kiek išspausdino straipsnių ar skaitė paskaitų už-
sienyje ir pan., mokslininkai vis labiau stengiasi darbus spausdinti anglų kalba. 
O pasekmės jau akivaizdžios, pvz., 1994–1995 m. rengiant dažninį žodyną, 
jau nepavyko rasti lietuviškai parašytų mokslinių straipsnių iš chemijos, bio-
chemijos, biotechnologijų ir pan. Tai rodo, kad nebelieka tam tikrų sričių 
mokslo kalbos, t. y. menksta ir nyksta visas mokslinis stilius. Taigi lietuvių 
kalba rimtai pastumiama buitinės kalbos link. Būtų labai įdomu, kad anglų 
kalbos specialistai įvertintų lietuvių mokslininkų angliškai parašytų straipsnių 
kalbą – ar tik neaptiktų įvairių angliškų „grožybių“. Yra ir priešinga problema 
– daugėja labai nekokybiškai dažniausiai iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išvers-
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tų monografijų ir vadovėlių, kurie rekomenduojami studijoms [žr. Žilinskie-
nė, V.  Viešojo administravimo studijų vadybos mokomųjų leidinių kalbos 
analizė. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius, 2007, 22(4): 106–113; 
Terminų ir kitos kalbos problemos personalo vadybos vadovėlyje. Specialybės 
kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: MRU Lei-
dybos centras, 2008, p. 135–143]. Yra net tokių leidinių, kuriuos lengviau 
būtų iš naujo išversti, negu perredaguoti, todėl seniai laikas imtis rimtai re-
cenzuoti studijoms skirtų knygų kalbą. 

Kažin ar tikslinga Lietuvos aukštosiose mokyklose skatinti tam tikrus da-
lykus dėstyti angliškai? Viena, kas garantuoja, kad bus dėstoma taisyklinga 
anglų kalba, antra, siaurėja atitinkamos mokslo srities lietuvių kalbos vartoji-
mas, o trečia – tai mes jau turėjome, kai tam tikrus dalykus studijavom rusiš-
kai (todėl dar ir dabar dauguma negalim atsikratyti rusų kalbos poveikio ir 
net nesuvokiam tą poveikį esant). 

Blogai, kad anglų kalba vis dar vyrauja kompiuteriuose (tiesiog pavėluota 
sukurti ir įdiegti tinkamas lietuviškas programas), o iš jų anglų kalba pereina į 
šnekamąją kalbą27. Neigiamą poveikį lietuvių kalbai daro internetas, elektro-
ninis paštas ir mobiliųjų telefonų trumposios žinutės (SMS), kai nevartojama 
lietuviškų ženklų (nosinių ir pan.), arba kai vartojamos įvairiausios santrum-
pos; ypač tai būdinga jaunimui. Be to, internete atsiradusios įvairios pokalbių 
svetainės, tinklaraščiai ir pan. sudaro galimybę bet kam (paprastai anonimiš-
kai) ir bet kokia kalba rašyti. Čia neretai ne tik pažeidžiama pati lietuvių kal-
ba, bet ir paprasčiausia etika. 

Kita vertus, nemažai lietuvių, norėdami pasirodyti mokantys angliškai ar 
kiek pabuvę angliškai kalbančiuose kraštuose, į sakytinę lietuvių kalbą ima 
kaišioti angliškus žodžius, mėgdžioja anglišką tarimą ir pan. Angliškos konst-
rukcijos frazės neretai skamba pramoginėse televizijos laidose, reklamos te-
kstuose. Daugelį žmonių teisėtai piktina angliški užrašai vitrinose, prekių eti-
ketėse, reklamų stenduose. Paprastai teisinamasi, kad tai prekės ženklai, ta-
čiau kartais sunku susigaudyti, kur iš tikrųjų prekės ženklas, o kur nereikalin-
gas užrašas svetima kalba. 

Skirtingai negu anksčiau aptartų kalbų poveikis, anglų kalbos įtaka nėra 
prievartinė. Nuo mūsų visų priklausys, kokie bus anglų kalbos įtakos padari-

                                                
27 Kodėl katalonai ir baskai, pirmieji, norėdami pabrėžti, kad kalba skirtinga kalba, o antrieji, 

siekdami nepriklausomybės, vieni pirmųjų sugebėjo kompiuterius prakalbinti kataloniškai 
ar baskiškai? 
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niai lietuvių kalbai. Taigi visu rimtumu iškyla tautinio tapatumo ir patriotiz-
mo klausimas. 

Vis netyla diskusijos dėl užsienietiškų tikrinių vardų rašymo lietuviškuo-
se tekstuose. Patys kalbininkai, pasidaliję į priešingas stovyklas, vieni gina to-
kių vardų rašymą originalo kalba, kiti reikalauja adaptuoti. Kadangi ir vieni, ir 
kiti turi pagrįstų kalbinių argumentų28, matyt, reikėtų nurimti ir diferencijuo-
ti svetimų tikrinių vardų vartoseną atsižvelgiant į tekstų pobūdį. Prie šios 
problemos priartėja ir lenkų pageidavimas lietuviškuose pasuose lenkiškas pa-
vardes rašyti originalo kalba. Tačiau kyla naujų sunkumų, pvz., kaip elgtis, kai 
iš paso reikės pavardę perkelti į lietuvių kalba parašytą sakinį ar tekstą? Vie-
niems atrodo, kad tai tik politinis (ne kalbos) klausimas, o kiti svarsto, kas bus 
toliau. Ar neiškils ir kitų tautybių piliečių pavardžių rašymo pasuose proble-
ma. Taip reiškiasi kalbos ir visuomenės santykiai, kuriuos irgi reikia nagrinėti. 

Reikia susirūpinti lietuvių kalbos mokymu mokyklose. Vykstančios ir 
niekaip nesibaigiančios mokyklų reformos padarinys – labai sumenkęs lietu-
vių kalbos prestižas ir mokėjimo lygis. Tai, kad mokykloje mokiniai rašo daug 
interpretacijų, gerai. Tik gal daugiau dėmesio skiriama jų turiniui, o ne kal-
bai? Gal turi įtakos tai, kad per privalomą valstybinės kalbos egzaminą vis ma-
žiau pateikiama užduočių, reikalaujančių mokėti taikyti gramatikos taisykles? 
Kaip paaiškinti tai, kad pastaraisiais metais studentai daro paprasčiausių rašy-
bos klaidų, nebemoka skyrybos taisyklių? [Plačiau žr. Truncienė, R. Kolegijos 
pirmakursių kalbos žinios. Gimtoji kalba. 2006, Nr. 3, p.18–20.] 

Lituanistai sunerimę ir dėl vidurinių mokyklų (gimnazijų), ir aukštųjų 
mokyklų vadovėlių kalbos. Recenzavus vidurinių mokyklų įvairių dalykų va-
dovėlių kalbą, neretai paaiškėja, kad jie parašyti prasta kalba, kad juos reikia 
rimtai redaguoti. Lietuvoje rengiamų aukštųjų mokyklų vadovėlių kalba yra 
vienas iš Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos rūpesčių. 
Deja, ne visi studijų procese naudojami vadovėliai patenka į šios komisijos 
rankas, be to, studentams rekomenduojama ir įvairių monografijų, kurių kal-
ba kartais irgi ne be priekaištų [žr. Stundžia, B. Kokia aukštųjų mokyklų va-
dovėlių kalba? Gimtoji kalba. 2007, Nr. 5, p. 3–6; Žilinskienė, V.  Viešojo 
administravimo studijų vadybos mokomųjų leidinių kalbos analizė. Viešoji po-
litika ir administravimas. Vilnius, 2007, 22(4): 106–113]. 

                                                
28 Ambrazas, V. Svetimų tikrinių vardų rašymas. Vilnius, 2008; Urbutis, V. Lietuvių kalbos iš-

davystė. II praplėsta laida. Vilnius, 2007. 
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Verčia suklusti ir prieš kelerius metus įteisinta lietuvių moterų pavardžių, 
nerodančių šeiminio statuso, daryba (ne su priesagomis -aitė, -ytė, -ienė ir t. t., o 
su galūne -ė). Dabar tokios darybos pavardžių vis dažniau girdėti per radiją ir te-
leviziją. Ar neatsitiks taip, kad po kelių dešimtmečių neliks originalios darybos, 
kokios neturi nė viena kaimyninė kalba, lietuvių moterų pavardžių? 

Daugelio iš mūsų kalbą veikia radijo ir televizijos kalba, t. y. politikų, po-
litinių diskusijų, viešų žemo lygio plepėjimų ir humoro laidų, prastai išverstų 
filmų kalba. Tuo tarpu prestižine kalba kalbantys žmonės neretai vertinami 
kaip nuobodūs, neįdomūs, nesuprantami. 

Vis dėlto reikia pastebėti, kad dabar gerokai ramiau, kai Lietuva yra viena 
iš Europos Sąjungos narių, o lietuvių kalba – viena iš Europos Sąjungos oficia-
liųjų kalbų. Europos Sąjunga pripažįsta kalbų politikos svarbą, finansuoja do-
kumentų vertimą į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos, skatina oficialiųjų kal-
bų, taigi ir lietuvių kalbos, vartojimą, mokymąsi. Kalbų klausimams spręsti 
Sąjungoje yra paskirtas aukšto rango pareigūnas Leonardas Orbanas. Ir vis 
dėlto turime suprasti, kad kalbą kuria pati visuomenė. Turime įsisąmoninti 
lietuvių kalbai kylančią grėsmę dėl globalizacijos, dėl tautos emigracijos, dėl 
imigracijos, dėl kalbos prestižo nykimo ir, suvokę sukauptą kalbos išsaugoji-
mo patirtį, privalome būti patriotai, sąmoningumo lygiu privalome neatsilikti 
nuo protėvių, privalome kalba nepaliaujamai rūpintis, kelti jos prestižą šiuo-
laikinėmis priemonėmis. Pagaliau gal verta imti pavyzdį iš prancūzų ir savo 
kalbą saugoti taip, kaip jie saugo. 1994 m. Prancūzijos kultūros ministro  
J. Toubono iniciatyva buvo priimtas sugriežtintas kalbos įstatymas, kuris reg-
lamentuoja visų gyvenimo sričių kalbą. Tai ne tik valdžios institucijų darbo, 
mokymo, mokslo, sutarčių, įsipareigojimų, bet ir prekių, paslaugų aprašų, ga-
rantijų ir įsigijimo sąlygų, sąskaitų, kvitų, viešosiose vietose kabančių plakatų, 
užrašų, gatvių pavadinimų, su eismu ir transportu susijusių ir kt. sričių kalba. 
Apibrėžiamos net radijo ir televizijos laidos, pvz., reikalaujama, kad muzikinė-
je dalyje ne mažiau kaip 40 proc. būtų skiriama prancūzų dainoms, kad kiek-
vienas į reklamą įterptas svetimžodis būtų išverstas į prancūzų kalbą. Apklau-
sos rodo, kad 90 proc. Prancūzijos gyventojų pritaria tokiam griežtam kalbos 
gynimo įstatymui. Stropiausia šio įstatymo pasekėja – Lenkija, kurioje 
1999 m. priimtas panašus įstatymas. Po tokio Prancūzijos žingsnio jau ir vo-
kiečiai, šiaip gana kosmopolitiškai nusiteikę, susirūpino savo kalba. Kaip gim-
tosios kalbos saugotojai minimi danai, norvegai ir islandai. Deja, Lietuvos 
vardo tokiame kontekste negirdėti [žr. Stepanauskas, L. Kaip prancūzai gina 
savo kalbą. Metai. 2008, Nr. 3, p. 156–157]. 
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Apibendrinimas 
 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštija buvo sudaryta ne tautiniu pagrindu, lie-

tuvių kalba valstybės ir viešajame gyvenime nebuvo vartojama. Šiuolaikinė 
Lietuva, kaip ir daugelis Europos valstybių, yra susiformavusi tautiniu, taigi ir 
kalbos pagrindu. Lietuvių kalba kartu su Lietuvos valstybe nuėjo sudėtingą ir 
pavojingą kelią. Per praėjusius šimtmečiais valstybė kūrėsi, smuko, klestėjo, 
vėl smuko, kilo, patyrė okupacijas, iš naujo kilo, o kartu su ja kalba – buvo 
tarmės, radosi religinio turinio raštai tarmėmis, raštų kalba buvo tobulinama, 
kalba menko dėl germanizacijos, polonizacijos, rusifikacijos, buvo uždrausta 
lietuvių spauda, bet lietuvių kalba išliko, susiformavo bendrinė kalba, ji buvo 
sunorminta, pakilo, įsitvirtino, pasiekė nemažų laimėjimų ir... atsidūrė globa-
lizacijos akivaizdoje. Kaip gražiai tai nusako Justinas Marcinkevičius:  

 
Už ką tave, už ką 
vis iš burnos mums išlupa, išrauna 
nekaltą žiedą tavo? Paukšteli mažas, 
pasaulio girių giesmininke raibas, 
kieno tu sulesei, kieno išgėrei 
ir į kieno tu lizdą kėsinaisi, 
kad vis tave nuo mūsų lūpų baido. 

(Just. Marcinkevičius) 
 
 

Taigi dar mąstome, kalbame, rašome lietuviškai ir savo žodžius rikiuo-
dami bandome suprasti vieni kitus. O tai labai svarbu. Kad nedidelės tautos 
kalba išliktų visavertė, būtinas sąmoningas žmonių požiūris į kalbą kaip į es-
minę tautos vertybę, būtinos pastangos. Tikėkime, bet kartu ir siekime, kad 
neišsipildytų vieno filosofo žodžiai, jog po dviejų šimtmečių žemėje liks tik 
trys kalbos – anglų, ispanų ir kinų. 
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VISUOMENĖ  IR  INIASKLAIDA   
UŽBURTAME  RATE 

Nuo sistemos vergo iki „ketvirtosios valdžios“ 
 
 
 
Gintaras Aleknonis 
 
 
 
Žiniasklaida ir spaudos laisvė yra vienos iš tų nedaugelio Lietuvos gyve-

nimo sričių, kurių atžvilgiu net ir skeptiškiausi visuomenės gyvenimo kritikai 
nejaučia jokio ilgesio sovietmečiui. Galima kalbėti apie prastą šiandienos ži-
niasklaidos kokybę, jos bulvarėjimą ar pilietinės pareigos nuvertinimą, tačiau 
tai vis tiek bus geriau už cenzūrą, partinę drausmę ir propagandą. Per dvide-
šimt nepriklausomybės metų Lietuvos žiniasklaida kokybiškai ir kiekybiškai 
pasikeitė. Pamirštama, kad sovietmečiu apskritai nebuvo nei laikraščių, nei 
žurnalų – vien organai, o ir pats terminas žiniasklaida lietuvių kalboje atsira-
do tik paskutinįjį XX amžiaus dešimtmetį. Iki tol kalbėta apie VIP (visuome-
nės informavimo priemones), bet sovietmečiu bene populiariausia buvo 
MIPP (masinės informacijos ir propagandos priemonių) sąvoka. Propagan-
dos priemonių tapsmas žiniasklaida nėra vienadienis virsmas, tad nenuostabu, 
kad šiame procese radosi ir purvasklaidos terminas. 

Jei į visuomenės politinį gyvenimą žvelgsime kaip į spektaklį, komunika-
ciniai žaidimai jame atrodys lyg svarbi šio spektaklio repeticijų dalis, kurios 
prasme abejoti neverta. Kitas klausimas – kiek tos politinės repeticijos iš tik-
rųjų vertingos. Šiame straipsnyje bandytume analizuoti, kaip Lietuvoje ži-
niasklaidai sukūrus gana palankias gyvavimo sąlygas, visuomenės informavi-
mo priemonės viešojoje erdvėje išsikovojo išskirtines teises ir, pajutusios savo 
galią, ėmėsi demokratinėje valstybėje joms nebūdingų organizacinių funkcijų. 
Tai leistų formuluoti pilietinei visuomenei opų klausimą: ar sovietinės parti-
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nės propagandos leidiniai, redaktoriai ir žurnalistai, ieškodami kelio į demok-
ratinę žiniasklaidą, sugebėjo nenuklysti purvasklaidos šunkeliais. 

 
 
Laisvės kriterijai ir reitingai 
 
Svarbiausių žiniasklaidos laisvę stebinčių tarptautinių organizacijų rei-

tinguose Lietuva užima gana aukštas vietas. Demokratija, politinėmis laisvė-
mis ir žmogaus teisėmis besirūpinančios nevyriausybinės organizacijos Free-
dom House sudarytame pasaulio žiniasklaidos laisvės reitinge 2008 m. Lietuva 
su Čekija, Kanada ir Jungtine Karalyste dalijosi 25 vieta29; kitos įtakingos 
bendrijos Reporters sans frontieres reitinge drauge su Čekija, Olandija, Portu-
galija buvo 16-ta.30 Vos prieš du dešimtmečius iš komunistų valdžios išsivada-
vusi valstybė tokiais vertinimais galėtų džiaugtis. Ypač prisiminus, kad, tos 
pačios Freedom House duomenimis, 2008 m. tik 18 procentų žmonijos gyve-
no laisvose, o 40 procentų iš dalies laisvose šalyse. Iš 28 Vidurio ir Rytų Euro-
pos šalių bei buvusių SSRS respublikų tik 8 vadinamos laisvomis, o 10 – iš da-
lies laisvomis ir tiek pat nelaisvomis.31  

Žiniasklaidos laisvės pasiekimai Lietuvoje atrodytų dar įspūdingesni, pri-
siminus, kad kitose srityse, pavyzdžiui, kovoje už visuomenės skaidrumą, pa-
dėtis gerokai prastesnė. Korupcijos suvokimo indeksą matuojančios Transpa-
rency International skaičiavimais, Lietuva 2008 m. buvo 58-ta, ir padėtis šioje 
srityje tik prastėja.32 Ne kartą priekaištavusi keturioliktosios Vyriausybės 

                                                
29 Freedom of the Press 2008. Table of Global Press Freedom Rankings. Freedom House Report 

[interaktyvus, žiūrėta 2009-03-01]. <http://www.freedomhouse.org/uploads/fop08/FOTP 
2008_WorldRankings.pdf>. 2007 Lietuva šiame reitinge buvo 29; 2006 – 26; 2005 – 30; 
2004 – 33. Kaimynės Estija tuo laikotarpiu užėmė nuo 16 iki 28 vietos ir visada buvo geriau 
vertinama negu Lietuva; Latvija buvo nuo 28 iki 40 vietos ir iki 2005 m. lenkė Lietuvą. 

30 World Press Freedom Index 2008. The rankings. Reporters sans frontieres Report [interakty-
vus, žiūrėta 2009-03-01]. <http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29031>. 2007 Lie-
tuva šiame reitinge buvo 23; 2006 – 27; 2005 – 21; 2004 – 16; 2003 – 17. Kaimynės Estija 
tuo laikotarpiu užėmė nuo 3 iki 12 vietos; Latvija buvo nuo 7 iki 16 vietos. Šiame indekse 
abi Baltijos šalys visada buvo geriau vertinamos negu Lietuva. 

31 Summary of Results: Press Freedom Survey 2008. Freedom House Report [interaktyvus, žiū-
rėta 2009-03-01]. <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=440&year=2008>  

32 TI Corruption Perceptions Index. Transparency International [interaktyvus, žiūrėta 2009-
03-01]. <http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi>. 2007 m. 
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premjerui Gediminui Kirkilui dėl nevykdomų pažadų pažaboti korupciją, 
Lietuvos spauda (pirmiausia Lietuvos rytas) labai skaudžiai reagavo, kai ta pati 
Transparency International pamėgino analizuoti žiniasklaidos skaidrumą ir, 
viešai paskelbusi 2007 m. atlikto tyrimo duomenis, atskleidė, kad absoliuti 
dauguma apklaustų verslininkų tiki milžiniška žiniasklaidos galia nulemti as-
menų ar įmonių sėkmę. Beveik 62 proc. respondentų visiškai tiki ir per 29 proc. 
greičiau tiki, kad nepalankios žiniasklaidos publikacijos ir transliacijos apie 
konkretų asmenį arba įmonę gali tą asmenį arba įmonę sužlugdyti. Per 49 proc. 
su savaitiniais žurnalais susidūrusių verslininkų teigia, kad jiems buvo leista 
suprasti, jog už reklamą tos žiniasklaidos priemonės žurnalistai parengs ir pa-
lankią publikaciją apie jų įmonę. Tokių užuominų teigia supratę 36 proc. susi-
dūrusiųjų su regionine TV ir beveik 35 proc. – su visoje šalyje platinama nacio-
naline spauda.33 Tyrimą sumanęs ir jo rezultatus paviešinęs anuometinis 
TILS vadovas Rytis Juozapavičius iš karto sulaukė viešų užsipuolimų, jį ban-
dyta viešai žeminti.34 Pasinaudodama proga Lietuvos ryto redakcija nepamiršo 
visuomenei priminti esanti paskutinė teisingumo instancija: Į teisėsaugos ran-
kas pakliuvęs pareigūnas dar gali tyliai išsisukti. Tuo tarpu viešumas dažniau-
siai reiškia jo politinę mirtį.35 

Mūsų viešojoje erdvėje pateikiama įtakingų tarptautinių organizacijų at-
liktų padėties Lietuvoje vertinimų interpretacija neretai kelia rimtų abejonių. 
Nederėtų pamiršti, kad žiniasklaidos laisvės indeksai pirmiausia atspindi vals-
tybės pastangas saugoti piliečių saviraiškos laisvę, o pačios žiniasklaidos veikla 
šiems reitingams didesnės įtakos neturi. Pavyzdžiui, Reporters sans frontieres 
vertina tiesioginę grėsmę žurnalistams ir žiniasklaidai, cenzūros ir savicenzū-
ros lygį, įstatymų palankumą laisvo žodžio sklaidai ir pan. Panašūs ir Freedom 
House kriterijai. Su korupcijos suvokimo indeksu būtų kiek kitaip. Nors vi-
                                                                                                           

Transparency International skaičiavimais pagal korupcijos suvokimo indeksą Lietuva buvo 
51, 2006 – 46, 2005 – 44, 2004 – 44, 2003 – 41, 2002 – 36. 

33 „Transparency International“ Lietuvos skyriaus pranešimas spaudai, 2007 m. gegužės 31 d. 
Žiniasklaidos skaidrumas: straipsnių rinkinys. Vilnius: Eugrimas, 2007, p. 17. 

34 Tačiau prieš atverdami redaktoriams ir žurnalistams kišenes kyšininkai turėtų atkreipti dėmesį 
į vieną detalę: labiausiai paperkama paskelbta būtent ta žiniasklaidos dalis, kuri daugiausia 
pliekia nesąžiningus veikėjus ir viešai dorybėmis trykštantį, bet realiame gyvenime su dora nere-
tai prasilenkiantį TILS direktorių. Pasirodo, kuo neutralesnis klestinčioms ydoms yra informa-
cijos skleidėjas, tuo jis – skaidresnis. Taip rašyta redakcinėje skiltyje. Laiko ženklai. Lietuvos 
rytas [interaktyvus]. Vilnius, 2007-06-06 [žiūrėta 2009-03-01]. <http://www.lietuvos ry-
tas.lt/?data= 20070606&id=nuo06_a8070606&sk_id=99&view=2> 

35 Ibid. 
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suomenė ir teigiamai vertina visuomenės informavimo priemonių indėlį į ko-
rupcijos mažinimą36, žiniasklaida (ypač jei prisimintume Lietuvoje dažniau-
siai pamirštą jos auklėjamąją funkciją) turėtų drauge su valdžia dalytis atsa-
komybe už menką visuomenės sąmoningumą. Dabar mūsų viešojoje erdvėje 
žiniasklaidos laisvė pirmiausia interpretuojama kaip pačios žiniasklaidos pa-
siekimas, o korupcijos nesuvokimas – vien kaip valdžios veiklos trūkumas. 

 
 
Pasitikėjimo dviprasmybės 
 
Nemenkų abejonių keltų ir didžiavimasis iš tikrųjų aukštais žiniasklaidos 

pasitikėjimo reitingais. Šiuo metu gyventojų pasitikėjimas žiniasklaida svy-
ruoja ties 40 procentų.37 Nuopuolis, palyginti su 68 procentų pasitikėjimu 
1990 m., akivaizdus. Tačiau dėl to nederėtų pernelyg jaudintis: nėra normalu, 
kai žiniasklaida savo autoritetu lenktyniauja su Bažnyčia, dabar Lietuva nebė-
ra labiausiai žiniasklaida pasitikinti valstybė Europoje, kaip kad 2003 m., nors 
vis dar aukščiau vidurkio.38 Vertėtų atkreipti dėmesį į du svarbesnius pastaro-
jo meto pasitikėjimo žiniasklaida kritimus: 2003 m. rugsėjį–2004 m. balandį 
ir 2006 m. spalį–2007 m. birželį. Pirmasis 20 procentinių punktų kritimas   
sietinas su prezidento apkalta, antrasis 15 procentinių punktų kritimas – su 
VSD skandalu ir pulkininko Vytauto Pociūno žūtimi. Po abiejų krizių pasiti-
kėjimas žiniasklaida pakilo, tačiau nebesugrįžo į pirmines aukštumas.39 Tikė-
tina, kad dar keli tokie skandalai, kuriuose skaitytojai ir žiūrovai pastebi pikt-
naudžiavimą visuomenės pasitikėjimu, ir žiniasklaida pereis į mažiausiai pati-
                                                
36 TILS duomenimis, 49 procentai Lietuvos gyventojų žiniasklaidą laiko veiksmingiausiai ko-

rupciją mažinančia institucija. Korupcija nemažėja, tačiau žmonės tampa pilietiškesni. TILS 
pranešimas [interaktyvus]. Vilnius, 2009-03-04 [žiūrėta 2009-04-20]. <http://www. trans-
parency.lt./new/index.php?option=com_content&task=view&id=10870&Itemid=24> 

37 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro Vilmorus 2009 m. vasario 5–8 dienomis at-
liktos apklausos duomenimis, žiniasklaida pasitikėjo 41,8 proc. Lietuvos gyventojų. Lietuvos 
gyventojai ir toliau kreivai žiūri į partijas ir Seimą [interaktyvus]. BNS 2009-02-21 [žiūrėta 
2009-03-03]. <http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=20669229> 

38 2006 m. Eurobarometro duomenimis, tarp 27 Europos Sąjungos valstybių pagal pasitikėjimą 
televizija Lietuva buvo 6, pagal pasitikėjimą radiju – 12, o spauda – 8. Gaidys, V. Žiniasklai-
da ir visuomenės nuomonė. Almanachas Žurnalistika 1990–2007 [interaktyvus]. Vilnius: 
LŽS, 2007, p. 37 [žiūrėta 2009-03-03]. <http://www.lzs.lt/almanachas/Zurnalistu%20 al-
manachas%20sm1.pdf> 

39 Ibid. 
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kimų institucijų kategoriją, t. y. nebeteks simbolinę teisingumo instituciją su-
pančios išskirtinumo aureolės. 

Iki šiol kontrastas tarp didelio visuomenės pasitikėjimo žiniasklaida ir 
menko pasitikėjimo vyriausybe40 Lietuvos viešojoje erdvėje dažniausiai patei-
kiamas kaip savotiškas demokratijos laimėjimas. Totalitarizmo praeitį me-
nančiose valstybėse gali atrodyti, kad vyriausybei nepavaldžių, vien moraliniu 
autoritetu besiremiančių institucijų aukšti reitingai yra pergalės prieš prievar-
tą pavyzdys. Tačiau kaip rodytų 2006 m. BBC, Reuters ir Media Center Poll 
dešimtyje valstybių atliktas pasitikėjimo žiniasklaida tyrimas, klausimas yra 
kiek sudėtingesnis.41 Šio tyrimo duomenimis, 61 procentas gyventojų pasitiki 
žiniasklaida, o 52 procentai – vyriausybe. Įdomu, kad žiniasklaida, palyginti 
su valdžia, labiausiai pasitikima valstybėse, kurias vadintume mažiausiai de-
mokratiškomis, menkiausiai išsivysčiusiomis arba vargingomis. Nigerijoje ži-
niasklaida pasitiki 88 procentai, o vyriausybe tik 34 procentai gyventojų, In-
donezijoje – atitinkamai 86 ir 71 procentų, Indijoje – 82 ir 66, Rusijoje – 58 
ir 54. Turtingose brandžios demokratijos šalyse yra atvirkščiai – vyriausybe 
pasitikima labiau negu žiniasklaida (JAV žiniasklaida pasitiki 59, o vyriausybe 
67 procentai, Jungtinėje Karalystėje – atitinkamai 47 ir 51, o Vokietijoje – 43 
ir 48 procentai gyventojų). Lietuva pagal pasitikėjimo žiniasklaida ir vyriau-
sybe santykį – 42 ir 11 procentų akivaizdžiai patektų į Nigerijos, Indonezijos, 
Indijos, Brazilijos ir Rusijos grupę, o ne į JAV, Vokietijos ir Jungtinės Karalys-
tės bendriją. Įdomu pastebėti, kad Pietų Korėjoje vyriausybe ir žiniasklaida 
pasitiki po lygiai apklaustųjų. 

Vien palyginus tokių apklausų rezultatus, būtų pernelyg drąsu daryti 
griežtesnius apibendrinimus. Tačiau tikėtina, kad piliečių rinkimų būdu su-
teikiamas pasitikėjimas kuriai nors institucijai (mūsų atveju – vyriausybei) 
brandžiose demokratinėse visuomenėse yra pastovesnis ir gilesnis negu popu-
lizmu dvelkiantis ir rinkos dėsniais besiremiantis laikraščio ar televizijos lai-
dos populiarumas. Sunku būtų prieštarauti ir prielaidai, kad visuomenės, val-
džios ir žiniasklaidos įtakų bei pasitikėjimo trikampyje, kuris toks svarbus 

                                                
40 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro Vilmorus 2009 m. vasario 5–8 dienomis at-

liktos apklausos duomenimis, vyriausybe pasitikėjo 11,4 proc. Lietuvos gyventojų. Lietuvos 
gyventojai ir toliau kreivai žiūri į partijas ir Seimą [interaktyvus]. BNS 2009-02-21 [žiūrėta 
2009-03-03]. <http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=20669229>  

41 BBC/Reuters/Media Center Poll: Trust in the Media [interaktyvus]. Globescan, 2006-05-
03 [žiūrėta 2009-03-03]. <http://www.globescan.com/news_archives/Trust_in_Media. 
pdf>  
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demokratijai ir pilietiškumui, akivaizdžiai trūksta harmonijos. Atrodo, kad 
Lietuvoje trapi pusiausvyra tarp žiniasklaidos ir kitų valdžių yra pakrypusi va-
dinamosios „ketvirtosios valdžios“ naudai. Kaip taikliai pastebi Kęstutis Gir-
nius: Žiniasklaida turi priešintis valdžios pastangoms apriboti jos veikimą, bet 
ji taip pat turi pripažinti, kad kol kas jėgų persvara – jos pusėje.42 Tokiai išvadai 
pritaria ir Romas Sakadolskis, kurio nuomone, žurnalistai užima nepaprastai 
privilegijuotą vietą valstybėje.43 

 
 
Išskirtinumo kaina 
 
Lietuvoje žiniasklaidos išsikovota išskirtine padėtimi vargu ar derėtų per-

nelyg džiaugtis. Dar nespėjus sukurti nuoseklaus valdžios ir piliečių dialogo 
tradicijos, žiniasklaida, pasinaudodama nuo Atgimimo laikotarpio išlikusiu 
autoritetu, įgijo savarankiško dialogo dalyvio poziciją. Vargu ar tai rodo vi-
suomenės brandą ir sveikatą. Greičiau kelia papildomų problemų. Klasikiniai 
masinės komunikacijos aiškinimo modeliai (pavyzdžiui, darbotvarkės nusta-
tymo mechanizmas arba vadinamasis vartininko modelis) Lietuvos žiniask-
laidos kontekste įgauna iškreiptą prasmę. Demokratinėje visuomenėje ži-
niasklaidai įprastas tarpininko vaidmuo Lietuvos žurnalistų bendruomenėje 
suvokiamas kaip pažeminimas. Nesugebėdami valdžios ir visuomenės bei ži-
niasklaidos bendravimo paversti lygiaverčių partnerių polilogu, nesitenkin-
dami pilietinės darbotvarkės formavimo funkcija ir norėdami didinti savo vi-
suomeninę svarbą, žiniasklaidos priemonių savininkai vis dažniau ima kurti 
dirbtinius bendravimo barjerus, visuomenei aktualių žinių platinimą stum-
dami į apmokamus reklamos puslapius arba skatindami spausdinti vadina-
muosius užsakomuosius straipsnius, o tai kartais tampa savotiška reketo for-
ma. Tai be galo rizikingas kelias, kuriame madas diktuoja ne pilietinio gyve-
nimo ar demokratijos raidos logika, bet iškreipta rinka ir laukinė konkurenci-
ja.  

Kadangi Lietuvos žiniasklaidos rinka labai koncentruota (kai kuriais 
skaičiavimais, 90 procentų dienraščių rinkos sutelkta dviejų bendrovių ranko-

                                                
42 Girnius, K. Žiniasklaidos arogancija – taip pat problema [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiū-

rėta 2009-04-20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F90430> 
43 Sakadolskis, R. Žiniasklaidos vartotojas nėra tik pirkėjas [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiū-

rėta 2009-02-20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?1288904405> 
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se)44, verslo struktūroms atsiranda palankios sąlygos, manipuliuojant žiniask-
laidos sukurtais barjerais, įsiterpti į pilietinį visuomenės dialogą su demokra-
tiškai išrinkta valdžia. Kai komerciniai interesai pradeda diktuoti pilietinio 
dialogo turinį, kyla abejonių taip per barjerus kuriamo valdžios ir visuomenės 
dialogo prasmingumu. Lietuvos žiniasklaidai aktyviai siekiant būti ne tik įta-
kinga „ketvirtąja valdžia“ ar „sarginiu šunimi“, bet ir sąmoningai vaidinti 
„paskutinės instancijos“ vaidmenį, viešojoje erdvėje pirmosios trys valdžios 
tampa komercinių instinktų valdomos žiniasklaidos konkurentėms, kurių au-
toritetas esą kenkia „ketvirtajai valdžiai“. Todėl ir siekiama nuvertinti įstaty-
mų leidžiamosios, vykdomosios bei teisinės valdžios funkcijas ir įtaką. Kuria-
ma komunikacinė iliuzija, kurioje žiniasklaida (populiariai kalbant, sėdėjimas 
priešais televizoriaus ekraną) tampa patraukliausia alternatyva nesaugiam ir 
žiauriam pasauliui, kurio niekaip nesuvaldo nei įstatymai, nei teismai, nei val-
džia. Tokiai komunikacinei iliuzijai kurti geriausiai tinka kriminalinio pobū-
džio žinios ir įvairūs skandalai. Kaip pastebi Europos Parlamento narys Aloy-
zas Sakalas: Džiugina tai, kad žiniasklaida nebebijo valdžios. Liūdina tai, jog 
žiniasklaidos pirmuose puslapiuose dominuoja ne politiniai ir aktualūs visiems 
tekstai, bet antraeilės ir trečiaeilės problemos ir skandalai.45 Tokių žinių vyra-
vimas tampa natūralia Lietuvos žiniasklaidos būsena, klaidingu įsitikinimu, 
jog tik taip galima išlaikyti aukštus žiūrėjimo, skaitymo ir pasitikėjimo reitin-
gus. 

 
 
Komunikacinių erdvių jungtys ir skilimai 
 
Sovietmečiu Lietuvos viešoji erdvė buvo suskilusi mažiausiai į dvi gana 

savarankiškas, nors ir susisiekiančias, bet dažnai tarpusavyje konfliktuojančias 
komunikacines erdves. Oficialiosios masinės informacijos ir propagandos 
priemonės rašė ir transliavo viena, o privačioje erdvėje neafišuojamos gyvavo 
kitos vertybės. Oficialioji erdvė tenkinosi viešai deklaruojamu pasitikėjimo ri-
tualu, besaikis vienpusiškos informacijos tiražavimas buvo laikomas ideologi-

                                                
44 Rakovski, K. Lietuvos žiniasklaidos rinka, XXI amžiaus tendencijos. Magistro baigiamasis 

darbas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, 
Valdymo teorijos katedra, 2008.  

45 Sakalas, A. Kirkilas, G. Apie lietuvišką žiniasklaidą [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiūrėta 
2009-04-20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F91352> 
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nio nuolankumo ženklu, o propagandos varžybose su Vakarais vyravusi nuo-
stata, kad informacinį pranašumą įgauna tas, kuris pirmasis praneša žinią, 
dažnai tapdavo pasiteisinimu, kodėl sovietinės propagandos vajus neduoda 
prognozuotų vaisių. Cenzūros vožtuvas oficialiąją viešąją erdvę saugojo nuo 
neoficialiosios erdvės klystkelių, periodiškai pasikartojantys ideologiniai va-
lymai kūrė iliuziją, kad kuriama kokybiškai nauja tarybine liaudimi pavadinta 
bendrija. 

Atgimimo laikotarpis parodė, kad tarp dviejų komunikacinių erdvių eg-
zistavęs, sovietmečio terminais kalbant, taikus sambūvis buvo tik iliuzija. Per-
tvarkos ir viešumo politika apnuogino oficialiąją viešąją erdvę, parodė jos be-
viltišką tiesomis vadintų ideologinių klišių būklę. Privačioje erdvėje sovietme-
čiu puoselėtos patriotizmo, laisvės, pagarbos teisei ir laisvei vertybės, nesun-
kiai prasiskynė kelią į viešumą. 1988–1991 m., atrodo, pirmą kartą Lietuvos 
viešoji erdvė buvo tokia vientisa ir įgijo aiškią vertybinę orientaciją. Tačiau ši 
vientisa informacinė erdvė iširo gal net greičiau, negu susikūrė. Kaip pastebi 
Karol‘is Jakubowicz‘ius ir Miklós‘as Sükösd‘as, prasidėjus kaitai nedaug kas 
suprato, kad nepriklausomos ir nešališkos žiniasklaidos veiklai, įskaitant visuo-
meninius transliuotojus, tinkamų socialinių, politinių, kultūrinių (ir kai ku-
riais atvejais ekonominių) prielaidų iš tikrųjų nebuvo.46 Įtaką padarė ir natūra-
lus pliuralistinės visuomenės ideologinis skaidymasis, pernelyg greitas ir gilus 
bei daug kam skaudus turtinis sluoksniavimasis. Žiniasklaida, turėjusi palai-
kyti ryšį tarp visuomenės sluoksnių, puoselėti jų socialinį solidarumą, pasuko 
komercialėjimo keliu, idėjinę priklausomybę pakeitė verslo ryšiai. Sparčią ži-
niasklaidos kaitą veikė ne tik ekonominės priežastys ir abejotino skaidrumo 
ūkio privatinimo procesas. Naujai įsikūrę leidiniai, lygiai taip pat, kaip ir par-
tijos propagandos priemonėmis buvę organai, skubėjo tapti visaverčiais vi-
suomeninio gyvenimo ir rinkos dalyviais. Charakteringa būtų Respublikos 
dienraščio istorija. 1989 m. pradėtas leisti kaip Lietuvos sąjūdžio laikraštis, 
leidinys netrukus nutraukė bet kokius saitus su šia organizacija, primygtinai 
deklaruodamas savo nepartiškumą. Tai padėjo idėjinį pamatą partinės spau-
dos sunykimui Lietuvoje. Antra vertus, nepriklausomoje Lietuvoje besiku-
riantiems naujiems leidiniams jau nebereikėjo organizacinio ar partinio „sto-

                                                
46 Jakubowicz, K., Sükösd, M., Twelve Concepts Regarding Media System Evolution and De-

mocratization in Post-Communist Societies. In: Finding the Right Place on the Map: Cen-
tral and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Ed. Jakubowicz, K., 
Sükösd, M. Bristol: IntellectBooks, 2008, p. 19. 
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go“, be kurio net ir pertvarkos ir viešumo sąlygomis Sovietų Sąjungoje negalė-
jo rastis naujų periodinių leidinių. Lietuvos demokratinės darbo partijos mė-
ginimai vietoj kompartijos Tiesos leisti Dieną, lygiai kaip ir bandymai turėti 
valstybės laikraštį Lietuvos aidą, dabar jau menami tik kaip istorija. Komjau-
nimo tiesos tapsmas Lietuvos rytu pirmiausia turėjo komercinę, o tik paskui 
idėjinę, vadavimosi iš partinės globos prasmę. 

Vargu ar šiandien verta nuogąstauti dėl partinės spaudos sunykimo – tai 
atspindi bendrą Vakarų Europos tendenciją. Tačiau partiškumo nykimas su-
tapo su žiniasklaidos pilietinių pozicijų atrofija. Kaip pastebi Egidijus Varei-
kis: Neigiamose žiniasklaidos raidos tendencijose dominuoja tvirtos pozicijos ne-
turėjimas. Žiniasklaida, kuri labai stropiai stengėsi depolitizuotis, t. y. neremti 
jokios politinės ideologijos, beveik natūraliu būdu tapo neprisirišusi prie jokios 
ideologijos, jokios moralės, jokių įsitikinimų. Pozicijos nebuvimas tapo priekaiš-
tu bet kokiai pozicijai. Pozicijos neturėjimas natūraliai veda prie to, kad išnyks-
ta žiniasklaidos kaip sarginio šuns (nėra saugojamų vertybių) ir kaip forumo 
(nėra dėl ko ginčytis) funkcija. Lieka tik informacija, vadinasi, reikia kažką pa-
sakyti, o pasakymas yra „paparacinis“ informavimas.47 

Lietuvoje išnykus partinei žiniasklaidai, iš sovietmečio paveldėtiems gi-
luminiams oficialiosios ir privačiosios informacinių erdvių prieštaravimams 
nuėjus į antrą visuomeninio gyvenimo planą, spaudoje, radijuje, televizijoje 
atsirado laisvumu vadinamo atsigręžimo į mažąjį žmogų ir jo problemas, kas 
pirmiausia suvokta kaip atsvara partinės-sovietinės spaudos puoselėtai agitaci-
jai ir propagandai. Tai buvo neišvengiama turinio kokybinė kaita; jeigu ji ne-
būtų vykusi, žiniasklaidai būtų iškilusi grėsmė apskritai netekti skaitytojo ar 
žiūrovo dėmesio. Taip kūrėsi iliuzija, kad viso sovietinio praeities paveldo, 
kuris tapatintas su spaudos agitacine ir propagandine funkcijomis, mūsų ži-
niasklaida atsikratė labai greitai, visiškai natūraliai ir gana nesunkiai. Pasak 
Karol‘io Jakubowicz‘iaus ir Miklós‘o Sükösd‘o, tik vėliau buvo suprasta, kad 
komunistinės sistemos panaikinimas ne tik kad neišsprendė problemų, bet iš es-
mės sukūrė daugybę naujų.48 

 

                                                
47 Stancikienė, A., Vareikis, E. Apie lietuvišką žiniasklaidą [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiūrė-

ta 2009-04-20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F92086> 
48 Jakubowicz, K., Sükösd, M., p. 34. 
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Organizacinės veiklos vilionės 
 
Derėtų prisiminti, kad pirmiausia per atsakingų spaudos darbuotojų na-

rystę partijoje įtvirtinta priklausomybė nuo partijos valios, bent paskutinius 
Sovietų Sąjungos gyvavimo dešimtmečius joms keliamų tikslų nepasiekian-
čios agitacija ir propaganda nebuvo vieninteliai ir svarbiausi bolševikinės 
spaudos bruožai. Kaip teigė Rusijos komunistų vadovas Vladimiras Leninas, 
laikraštis – ne tik kolektyvinis propagandistas ir kolektyvinis agitatorius, bet 
taip pat ir kolektyvinis organizatorius.49 Jam pritarė ir Josifas Stalinas, tikin-
damas, jog negalima leisti, kad šalutiniai uždaviniai nors akimirką užgožtų oor-
ganizacinio spaudos vaidmens, kuriant mūsų partiją ir valstybę, tiesioginį aiš-
kinimą.50 

Reikia pripažinti, kad organizacinė žiniasklaidos funkcija Lietuvoje buvo 
labai aktuali tautinio atgimimo metais. Pavyzdžiui, Sąjūdžio žinių leidimas ir 
platinimas buvo vienas svarbiausių veiksnių, padėjęs kurtis Sąjūdžio organiza-
cinei infrastruktūrai. Periferijoje praktiškai visi Sąjūdžio skyriai turėjo savo 
leidinius, kurie buvo organizacinė judėjimo šerdis. Atkūrus Lietuvos valstybę, 
organizacinė žiniasklaidos funkcija kurį laiką natūraliai apmirė. Tačiau maž-
daug po dešimtmečio, tūkstantmečių sąvartoje, vykęs naujų politinių partijų 
kūrimasis neretai priminė vadinamuosius politinius projektus (2003 m. įkurta 
Darbo partija būtų bene ryškiausias tokio projekto pavyzdys). Tuo metu poli-
tinės jėgos žiniasklaidos organizacinį potencialą ėmė naudoti kiek kitaip, ne-
gu prieš šimtmetį siūlė bolševikų vadovai. Naujosios partijos Lietuvoje nekūrė 
savo specialių partinių leidinių. Grįžimas prie partijos organų praktikos, be 
abejonės, būtų greitai pastebėtas, tik jis vargu ar pelnytų skaitytojų populia-
rumą ir neabejotinai sulauktų aštrios (pirmiausia naujosios žiniasklaidos 
priemonių savininkų) kritikos. Specialių partinių leidinių nuėjimą į užmarštį 
iš dalies lėmė ir pasikeitusios techninės bei technologinės sąlygos. Laikraščiai 
jau nebėra populiariausia ir įtaigiausia informavimo priemonė, šioje srityje 
spaudą aplenkusi televizija neturi organizacinės žiniasklaidos patirties, kuri 
dažniau sietina su platinimu. Atsiradus ir išpopuliarėjus internetui, iš dalies 
organizacinę funkciją perėmė partijų interneto svetainės. Tačiau dėl riboto 

                                                
49 Lenin, V. Where to Begin? [interaktyvus]. Iskra, No. 4, May 1901 [žiūrėta 2009-04-20]. 

<http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/may/04.htm> 
50 Сталин, И. Печать как коллективный организатор [interaktyvus]. Правда, № 99, 6 мая 

1923 г. [žiūrėta 2009-04-20]. <http://tyrant.ru/cobranie/5-25.php.php> 
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kompiuterių tinklo prieinamumo51 (ypač tarp mažiau išsilavinusių ir vargin-
gesnių gyventojų, kurie sudaro nemažą elektorato dalį) partijos negalėjo nusi-
gręžti nuo tradicinių žiniasklaidos priemonių.  

Kadangi Lietuvoje besikuriančioms naujoms partijoms vadovavo prityrę 
verslininkai, organizacinei-informacinei veiklai jie sumaniai taikė sau įprastus 
verslo metodus, pirmiausia tai, kas angliškai vadinama outsourcing – savotišką 
darbų rangą, kai siekiant sumažinti išlaidas, sudaroma sutartis ir tam tikri 
darbai perkeliami į kitą bendrovę. Atrodo, kad pradėta nuo įprastos politinės 
reklamos pirkimo, o vėliau pereita prie įtakos įsigijimo laikraščiuose ar televi-
zijos laidose. Galima sakyti, kad formavosi savotiška įtakos rinka.52 Tokį ties-
muką politikų ėjimą į žiniasklaidą ir bandymus (nors trumpam, kol mokami 
pinigai ir galioja vadinamoji informacinių „paslaugų“ sutartis) užvaldyti in-
formacinius srautus palengvino aiškių ribų tarp žurnalistikos ir žiniasklaidos 
verslo nebuvimas. Privačiose bendrovėse redaktorius daug kur yra ir leidinio 
savininkas ar bent akcininkas, todėl nenuostabu, kad žiniasklaidos priemonės 
turtiniai interesai nustelbia visuomenės informavimo pareigą. Pasak Žyginto 
Pečiulio, reklama vis agresyviau kišasi į informacijos turinį. Reklamdaviai ne-
kritikuojami, stambūs gamintojai remia net informacines ar politines laidas53, o 
televizijos laidų vedėja Rita Miliūtė teigia, kad žmonės nežino, jog politikas jų 
televizoriuje sėdi už labai didelius pinigus. LTV reklamos skyriaus vedėja G. 
Balsytė patvirtino, kad su tokiomis pretenzijomis – gauti teisę dalyvauti Lietu-
vos televizijos laidoje Darbo partijos lyderis V. Uspaskich kreipėsi į ją ir pareiškė, 
jog „kitose televizijose tokios betvarkės nėra – nusipirkęs reklamą, pasirenki ir 
kuriose laidose dalyvauti“.54 

Informacinės (o gal tiksliau agitacinės ir propagandinės) rangos principą 
į Lietuvos politinį gyvenimą atnešę partijas kuriantys verslininkai nepakan-

                                                
51 Lietuvoje internetu naudojasi mažiau nei pusė šalies gyventojų. Interneto auditorijos dinami-

ka [interaktyvus]. Tns-gallup pranešimas [žiūrėta 2009-04-20]. <http://www.tnsgallup. 
lt/lt/ziniasklaidos-tyrimai-kompiuteriu-ir-interneto-tyrimas-duomenys-2008m-ruduo>  

52 Sparks, C. After Transition: the Media in Poland, Russia and China. In: Finding the Right 
Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Ed. 
Jakubowicz, K., Sükösd, M. Bristol: IntellectBooks, 2008, p. 55. 

53 Pečiulis, Ž. Žiniasklaida demokratinėje visuomenėje, cenzūros metamorfozės. Politologija. 
Vilnius: VU TSPMI, 2003, Nr. 4. 

54 Miliūtė, R. Politikų įvaizdis televizijoje: kūrimo būdų ir efektyvumo analizė. Bakalauro dar-
bas. Teorinė dalis. Vilnius: Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Žurnalistikos 
institutas, 2005. 
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kamai įvertino organizacines žiniasklaidos galimybes. Galima sakyti, kad ži-
niasklaidos rinkoje siūloma prekė – pasitikėjimas – yra ypatinga. Šis pasitikė-
jimas glaudžiai susijęs su žinių pateikėjo reputacija, o partijos kūrimas nėra 
namo statyba, kai neįtikusį subrangovą galima lengvai pakeisti.  

Žiniasklaida (tiksliau, atskiros jos grupuotės) gana nesunkiai pasinaudo-
jo naujųjų iš verslo kilusių partijų politiniu naivumu ir iš politikus aptarnau-
jančio personalo tapo svarbiais ir gana savarankiškais visuomenės veiksniais, 
deja, neturinčiais tvirtesnių ideologinių nuostatų. Kadangi tokių nuostatų ne-
turėjo ir dauguma naujai susibūrusių partijų, įtakingesnės žiniasklaidos prie-
monės tapo lyg partijomis be narių. Todėl, kad kai kurios verslo grupės (pa-
vyzdžiui, Achema ar MG Baltic) aktyviai veikia žiniasklaidos rinkoje, tokie sa-
votiški rangos santykiai tarp žiniasklaidos ir politinių partijų stambiesiems 
verslininkas suteikė papildomų politinės įtakos svertų, prisidėjo prie to, ką 
vadiname oligarchijos stiprėjimu. 

 
 
Ties riba 
 
Per žiniasklaidos organizacinį aspektą žvelgdami į Lietuvos politinių par-

tijų raidą, pastebėtume, kad tradicinėmis besivadinančias partijas taip pat pa-
veikė nauji verslo partijų praktikuojami rangos santykiai su žiniasklaida. 
Gundymai finansiškai veikti informacijos srautus ypač padidėja partijai atėjus 
į valdžią. Šiandien sunku apskaičiuoti tikruosius valstybės užsakomųjų 
straipsnių mastus, kurie bene aukščiausią (kol kas) lygį pasiekė apie 2005–
2007 metus. Remiantis oficialiais duomenimis buvo paskaičiuota, kad tuo 
laikotarpiu per metus devynios šalies ministerijos užsakomiesiems straipsniams 
spaudoje, laidoms televizijoje ar radijuje bendrai skiria daugiau nei 2 mln. 400 
tūkst. litų.55 Kitais skaičiavimais, valstybės institucijos pernai (2005 m.) ir pir-
mą šių metų pusmetį televizijoje, spaudoje, lauko reklamos stenduose ir ekranuo-
se, internete bei kine užsisakė reklamos, kurios vertė galėjo perkopti 14 mln. li-
tų.56 

                                                
55 Lukaitytė, R. Ministerijos užsakomiesiems straipsniams ir laidoms žarsto milijonus [interak-

tyvus]. delfi.lt [žiūrėta 2009-04-20]. <http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=11352 
255> 

56 Digrytė, E. Valdžios institucijų išlaidos reklamai siekia milijonus [interaktyvus]. delfi.lt [žiū-
rėta 2009-04-20]. <http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=10377267> 



 685

Iki šiol į tokią praktiką ne viena vyriausybė žvelgė ne tik gana atlaidžiai, 
bet ir aiškino, kad straipsnių pirkimas – neišvengiama informacinės valdžios 
politikos dalis. Kiekviena ministerija ir Vyriausybė apskritai turi teisę infor-
muoti žiniasklaidą ir visuomenę per žiniasklaidą apie tai, kokius priima spren-
dimus. Tai mes tą ir darome. Neabejoju, kad mes rasime sprendimus, juo la-
biau, jei tokių problemų atsiranda ties viešųjų ir privačių interesų pažeidimo ri-
ba, – taip gindamas 2007 m. vasarą už valstybės lėšas besireklamavusią žemės 
ūkio ministrę Kazimirą Prunskienę tikino anuometis premjeras Gediminas 
Kirkilas.57  

Nenuostabu, kad politikai įtaką siekiantis daryti verslo pasaulis į žiniask-
laidos pirkimo praktiką žvelgia dar laisviau. Privačių bendrovių nevaržo vals-
tybės įstaigoms būtina finansinė drausmė, viešųjų pirkimų reikalavimai, vi-
suomenės nuomonė. Štai Dujotekanos vadovas Rimantas Stonys, atsakydamas 
į televizijos žurnalistės Joanos Lapėnienės klausimus apie užsakomuosius 
straipsnius, samprotavo taip: dauguma pagrindinių šalies dienraščių nesiryžta 
dėti tavo nuomonės, jei nepateiki jos kaip užsakomojo straipsnio. Susimoki ir ta-
da turi teisę pasakyti, ką galvoji. Todėl aš į tai žiūriu kaip į visiškai normalų da-
lyką.58 

Nenuostabu, kad vienijantis tiems, kurie perka pranešimų turinį ir pa-
rdavinėja spaudinių plotą ar eterio laiką, įrodyti, jog straipsnis užsakytas ar 
laida pirkta, praktiškai neįmanoma. Turinio analizė (reiškiama viena nuomo-
nė, vienas šaltinis, stilistinių propagandos priemonių panaudojimas) gali būti 
tik prielaida įtarimams, įrodymu taptų tik duomenys apie atsiskaitymus pini-
gais. Pasak buvusio TILS vadovo Ryčio Juozapavičiaus: Šiandien Lietuvoje tai 
praktiškai neįmanoma, nes netgi nelaikoma nusikaltimu.59 Iki žmogaus teisių 
gynėjų propaguojamo požiūrio, kai užsakomieji straipsniai vertinami kaip vi-
suomenės apgaudinėjimas už mokesčių mokėtojų pinigus60, pačiai Lietuvos 
visuomenei dar toli. Kol kas reikėtų džiaugtis, kad truputį mažiau nei pusė 

                                                
57 G. Kirkilas gina valdininkų teisę pirkti plotus spaudoje [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiūrėta 

2009-04-20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64612> 
58 Paleckis, R. Spauda – laisva ir gerai apmokama? [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiūrėta 2009-

04-20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/55238> 
59 Gintalaitė, L. Atrišk maišą pinigų, užriši akis nacionaliniams dienraščiams [interaktyvus]. 

Universiteto žurnalistas [žiūrėta 2009-04-20]. <www.universitetozurnalistas.lt/tizurbak/ 
Laura.doc> 

60 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2006. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 
2007, p. 17. 
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(42,5 proc.) Lietuvos gyventojų pastebi užsakomuosius straipsnius spaudoje 
ar reportažus televizijoje. O tai, kad 36,6 proc. apklaustųjų buvo visai nesvar-
bu, ar straipsnis yra slapta „pirktas“,61 rodo, kad greitų pokyčių šioje srityje 
neverta tikėtis. 

2008 m. pabaigoje į valdžią atėjusi nauja koalicinė vyriausybė iš pradžių 
sulaukė ypač aštrios žiniasklaidos kritikos. Yra pagrindo manyti, kad tokį vos 
ne informacinį karą paskatino ne tik naujosios valdžios žiniasklaidai panai-
kintos mokestinės lengvatos, bet ir vadinamųjų „informacinio aptarnavimo“ 
sutarčių sustabdymas. Paskutiniu metu matyti nerimą keliančių ženklų, kad 
kai kurios ministerijos šias sutartis atnaujina. 

 

Priežasčių paieškos 
 
Manytume, kad demokratinei visuomenei nebūdingų organizacinių ži-

niasklaidos funkcijų atgimimo ir kai kurių lenininių tendencijų grįžimo į Lie-
tuvos žiniasklaidą nederėtų sieti vien su ilgu buvusios komunistų partijos 
nomenklatūros valdymu 2001–2008 metais. Buvusių partijos Centro komi-
teto sekretorių, propagandos ir agitacijos instruktorių buvimas prie naujos 
demokratinės valstybės vairo tėra tik prielaida, bet ne priežastis, lemianti to-
kias Lietuvos žiniasklaidos tendencijas. Prielaida reikėtų laikyti ir kai kurių 
vadovų ilgesingą norą nurodinėti žurnalistams, kuris dabar pasireiškia ne 
kumščio ar telefonine valdžia, bet ekonominiais ryšiais bei įtakomis. Nemen-
ką įtaką daro ir psichologinės kai kurių žiniasklaidos vadovų nuostatos. (Kaip 
liudija buvusi „Lietuvos ryto“ žurnalistė Aušra Maldeikienė, ponas G. Vai-
nauskas /.../ yra valdomas didelės aistros – jam labai labai patinka jaustis 
reikšmingu užkulisiniu šalies politinio gyvenimo žaidėju.62 

Bene svarbiausia priežastis, skatinanti Lietuvos žiniasklaidą atgaivinti iš 
sovietmečio paveldėtas visuomenės organizacines funkcijas, yra viešąją erdvę 
užvaldęs vertybinis vakuumas, kuris vis gilina piliečių ir valstybės susvetimė-
jimą, o kartu atgaivina sovietmečio paveldą – viešosios erdvės susiskaldymą į 
oficialiąją ir privačiąją. Galbūt tokio susiskaldymo atgijimas ir yra neišven-
giamas, tačiau prieštaravimai tarp žiniasklaidos kuriamo pasaulio ir tikrovės 

                                                
61 Gyventojai pastebi užsakomuosius straipsnius. BNS, 2005 05 11. 
62 Maldeikienė, A. Žiniasklaidos atsivėrimo valanda [interaktyvus]. delfi.lt [žiūrėta 2009-04-

20]. <http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=12655351> 
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jau peržengia komunikacinių žaidimų ribas. Rizikuojama, kad didėjantis ne-
pasitikėjimas savo valstybe (kurį liudija visuotinai atgyjanti gal ir perdėta pa-
tirtis, jog specialiosios tarnybos Lietuvoje negerbia žmogaus privatumo, o 
slaptas pokalbių klausymasis yra visuotinai paplitęs; aukštų pareigūnų nebau-
džiamumo jausmas ir visuomenės patikėjimas tuo nebaudžiamumu; teisėtu-
mo pergalė prieš teisingumą ir pan.) veda prie alternatyvių valdymo būdų pa-
ieškų, kur niekuo neįsipareigojusios, atsakomybės už savo siūlomus sprendi-
mus neprisiimančios žiniasklaidos noras tapti valdžių valdžia gali būti labai 
pavojingas. 

Lietuvos, kaip ir daugelio Vidurio ir Rytų Europos šalių, demokratijos 
procesus stabdo menkas politinių partijų autoritetas ir visuomenės nepasiti-
kėjimas partinėmis organizacijomis. Paskutinį dešimtmetį paspartėjęs vadi-
namųjų verslo partijų kūrimasis politinę sistemą tik smukdo, o žiniasklaidai 
kenkia ne mažiau negu politinei sistemai apskritai. Kyla politikos ir ją aptar-
naujančios žiniasklaidos kaina, bet ne vertė. Pramogų kultūra užgožia politiką 
ir verslą, vietoj verslo partijų ateina pramogų partijos. Belieka klasikinis šūkis 
– Duonos ir žaidimų. 

Tai visuomenėje sukuria savotišką suktuką: pramogų ar verslo modeliais 
besiremiančios partijos nesugeba kurti idėjų, kuo mažiau politinių idėjų, tuo 
partijai sunkiau prisistatyti visuomenei, tuo aktualesnis žiniasklaidos samdos 
klausimas. Žiniasklaida tik užpildo nupirktą plotą užsakovui palankia infor-
macija, tačiau nepateikia politinių idėjų. Kuo daugiau verslo partijos nusiper-
ka ploto laikraščiuose ir žurnaluose, laiko televizijoje ir radijuje, tuo autentiš-
kų idėjų sklaidai labiau trūksta erdvės. Jeigu idėjos neturi kur skleistis, neska-
tinamas naujų idėjų kūrimas. Žiniasklaida, organizuodama netikrų idėjų 
sklaidą, padeda uždaryti šį beviltiškumo ratą, visuomenei beveik nepalikdama 
vilties. 

Ekonominės priežastys taip pat daro nemenką įtaką Lietuvos žiniasklai-
dos siekiams savintis visuomenės organizacines funkcijas. Pirmiausia reikėtų 
atkreipti dėmesį į didžiulę visuomenės informavimo priemonių koncentraci-
ją. Pusę Lietuvos televizijos rinkos dalijasi dvi privačios bendrovės (LNK ir 
TV3), prie jų pridėjus visuomeninę televiziją (LTV) ir Baltijos televiziją, ki-
tiems transliuotojams mažai kas belieka. Beveik visą dienraščių rinką tiesiogiai 
ar per antrines bendroves valdo Respublikos ir Lietuvos ryto grupės, kurios ap-
ima visą kūrybos-gamybos-platinimo procesą, taigi faktiškai yra nekontro-
liuojamos ir neaudituojamos. Tai svarbiausias Lietuvos žiniasklaidos bendro-
ves verčia įtakingais bendros ekonominės rinkos žaidėjais, turinčiais savų in-
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teresų ir atkakliai tuos interesus ginančiais. Ir kitose ūkio srityse (pirmiausia 
energetikoje, prekyboje) nepajėgianti pasipriešinti monopolijų įsigalėjimui, 
Lietuvos valdžia rodo dar mažiau noro kovoti su žiniasklaidos monopolijo-
mis. Tokia kova politiškai atrodo pernelyg pavojinga, be to, dažniausiai tos 
pačios žiniasklaidos viešojoje erdvėje pateikiama kaip bandymai riboti žodžio 
laisvę.  

Tarp vidinių žiniasklaidos priežasčių, skatinančių visuomenės informa-
vimo priemones imtis joms nebūdingų organizacinių darbų, išskirtume žur-
nalisto ir viešųjų ryšių darbuotojų profesijų susiliejimą. Lietuvoje spaudos at-
stovo ar viešųjų ryšių konsultanto pareigos atsirado vos prieš dvidešimt metų. 
Natūralu, kad į šias sritis pirmiausia ėjo dirbti komunikacijos srityje patirties 
turintys žmonės, daugiausia žurnalistai. Profesijos keitimas nėra kuo nors iš-
skirtinis, žurnalistų migracija į viešuosius ryšius neturėtų stebinti. Tačiau Lie-
tuvoje ši migracija yra ne tik labai plati, ji rodo ne tiek žurnalistinio darbo 
įgūdžių, kiek žurnalistinių kontaktų poreikį viešųjų ryšių sektoriuje. Labai ti-
kėtina, kad šių profesijų susiliejimas skatina užsakomųjų publikacijų ir laidų 
praktikos plėtrą. Žurnalistų ir viešųjų ryšių darbuotojų profesinės organizacijos 
šių veiklų skirtingos prigimties nepabrėžia, nieko nestebina, kai tas pats asmuo 
sėkmingai reiškiasi dviejose panašius įrankius, tačiau skirtingus tikslus turinčio-
se profesijose.63 

Teisinę Lietuvos žiniasklaidos aplinką reikėtų vertinti labai prieštaringai. 
Dar 1997 m. Europos Tarybos ekspertai pažymėjo, kad Lietuvos įstatymai dėl 
žiniasklaidos yra vieni demokratiškiausių Rytų ir Vidurio Europoje.64 Tačiau 
atrodo, kad tame Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 
(1996 m., nauja redakcija 2006 m.) demokratiškume koncentruotai atsispin-
di daugelis mūsų įstatymų leidybos problemų. Teisinė žiniasklaidos terpė Lie-
tuvoje buvo kuriama atsižvelgiant į Skandinavijoje įsigalėjusias liberalaus kor-
poratyvizmo idėjas, pamirštant, kaip tos idėjos kitose šalyse, pavyzdžiui, Šve-
dijoje, ilgai ir natūraliai vystėsi. Tik kuriančioje demokratines tradicijas vi-
suomenėje, kokia yra Lietuvoje, sunku tikėtis kad ciniško verslo praktika kaž-

                                                
63 Žurnalistų almanache apie Marijampolės skyriaus veiklą rašanti Jolanta Račaitė kaip ypatin-

gą įvykį išskiria Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovės spaudai Daivos 
Klimavičienės įstojimą į LŽS. Net nesusimąstoma, kad viešųjų ryšių atstovas ir žurnalistas 
yra dvi skirtingos profesijos. Račaitė, J. Marijampolėje – kultūrinė veikla ir profesinis tobulė-
jimas. Almanachas Žurnalistika 1990–2007. Vilnius: LŽS, 2007, p. 176. 

64 Europos Tarybos informacijos biuras. Bendroji apžvalga [interaktyvus, žiūrėta 2009-03-01]. 
<http://www.etib.lt/?s=apzvalga&lang=lt> 
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kuriame viename sektoriuje staiga pradės skleistis etiškos atsakomybės žiedais. 
Panaši padėtis visame regione. Kaip pastebi Karol‘is Jakubowicz‘ius ir 
Miklós‘as Sükösd‘as, kai žiniasklaidos įstatymai ir institucijos iš Vakarų Euro-
pos buvo pernešti į Rytų ir Vidurio Europos kontekstus, išryškėjo pavojus, kad 
demokratiniai įstatymai nebus įgyvendinami ar tik iš dalies įgyvendinami, o 
demokratinės institucijos taps tik fasadu, pridengiančiu nedemokratinę prakti-
ką.65 Demokratiški ir liberalūs Lietuvos visuomenės informavimo įstatymai 
sugebėjo pažaboti tiesioginius valstybės pareigūnų norus valdyti žiniasklaidą, 
tačiau neužkirto kelio ekonominiam visuomenės informavimo priemonių 
užvaldymui ir prekybai įtakomis. Iš esmės tai sukūrė sąlygas iš sovietmečio pa-
veldėtai organizacinei žiniasklaidos funkcijai peraugti į manipuliaciją visuo-
menės nuomone. 

Kuo toliau, tuo labiau akivaizdu, kad reikalingas teisinis mechanizmas, 
kuris stabdytų Lietuvos žiniasklaidos organizacinių funkcijų stiprėjimą. Blo-
giausia, kad bet kokios pastangos tai daryti būtų labai politizuojamos. Jau da-
bar šiuo klausimu skirtingos politinės partijos laikosi beveik priešingų nuo-
monių. Pasak vieno iš Tėvynės sąjungos vadovų Vytauto Landsbergio: [Vi-
suomenės informavimo] įstatymas pasenęs, pilnas nenuoseklumų ir spragų. Pa-
taisų reikia daugybės.66 Socialdemokratas Gediminas Kirkilas tikina, kad Var-
gu ar jį [Visuomenės informavimo įstatymą] reikėtų kaitalioti, ypač dabartinė-
je situacijoje, kai valdančiosios daugumos priešiškumas kritikai ir žiniasklaidai 
gana akivaizdus.67 

Gal tiksliau būtų pritarti Auksės Balčytienės teiginiui: Galima griežtinti 
įstatymus. Tačiau tai būtų žingsnis atgal.68 Matyt, žiniasklaidos veiklos tobu-
linimas pirmiausia eitų per jau galiojančių įstatymų laikymosi kontrolę ir 
nuoseklius siekius įtvirtinti šių įstatymų bei etikos kodeksų raidę ir dvasią. 
Lietuvai tai gana tradicinis kelias, kuriame reikia ne mažiau politinės ir teisi-
nės valios, negu kaitaliojant žaidimo taisykles. 

                                                
65 Jakubowicz, K., Sükösd, M., p. 22. 
66 Landsbergis, V. Apie lietuvišką žiniasklaidą [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiūrėta 2009-04-

20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F91778> 
67 Sakalas, A. Kirkilas, G., Apie lietuvišką žiniasklaidą [interaktyvus]. bernardinai.lt [žiūrėta 

2009-04-20]. <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F91352> 
68 Balčytienė, A. Permainų vėjai Lietuvos žurnalistikoje. Almanachas Žurnalistika 1990–2007. 

Vilnius: LŽS, 2007, p. 65. 
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ELEKTRONINĖ  VYRIAUSYBĖ  (VALDŽIA):  
PASAULINĖS  TENDENCIJOS  IR  
RAIDA  LIETUVOJE 
 
 
 
Rimantas Petrauskas 
 
 
 
Elektroninės vyriausybės (valdžios) terminas žymi kokybiškai naują vie-

šojo administravimo būklę globalaus interneto tinklu besinaudojančioje žinių 
visuomenėje. Šiuo metu Europos Sąjungos (ES) šalyse viešojo administravimo 
reikmėms skiriama apie trečdalį biudžeto. Todėl efektyvus viešojo sektoriaus 
valdymas, naudojant šiuolaikines informacines technologijas ir žiniomis grįs-
tus vadybos metodus, kartu gerinant valdžios bendravimą su piliečiais ir vers-
lu, yra prioritetinis kiekvienos šalies uždavinys, kuris sprendžiamas kaip elekt-
roninės valdžios plėtotė. Šio klausimo svarba pabrėžiama pagrindiniuose ES 
dokumentuose (e. Europa-2005 ir kt.69). Tačiau trūksta literatūros lietuvių 
kalba, nagrinėjančios elektroninės vyriausybės (valdžios) pasaulines tendenci-
jas ir raidą Lietuvoje. Tai ypač svarbu dabar, kai Lietuvos Vyriausybė 2009 m. 
gegužės 13 d. nutarimu elektroninės valdžios (toliau – e. valdžia) plėtrą tie-
siogiai įtraukė į viešojo administravimo strategiją iki 2010 metų70.  

 
 

Elektroninės vyriausybės reiškinio atsiradimo prielaidos 
 
Elektroninės vyriausybės fenomenas atsirado devintajame praėjusio am-

žiaus dešimtmetyje, kuris ženklina interneto eros pradžią ir didžiulius poky-
                                                
69  E-Europa 2005. Informacinė visuomenė visiems. COM (2002) 263. http://www.ivpk.lt/ 

teises_aktai/files/73.pdf  
70 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 05 13 d. nutarimas Nr. 465 „Dėl Viešojo adminis-

travimo plėtros iki 2010 metų strategijos pakeitimo“.  
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čius visuomenėje, sukeltus sparčios naujų informacinių technologijų plėtros 
visose žmogaus veiklos srityse ir industrinės visuomenės virsmo informacine 
visuomene.  

Per trumpą laiką žmonija sukūrė internetą – viešą ir visuotinai prieina-
mą kompiuterių tinklų sistemą, užtikrinančią globalią elektroninę komuni-
kavimo erdvę, leidžiančią sukaupti milžiniškus lengvai prieinamos, skaitme-
nine forma pateiktos71 (angl. digital) infomacijos kiekius. Kompiuteriniai in-
telektualūs informacijos apdorojimo įrankiai leido ne tik matematiškai apdo-
roti duomenis, bet ir  taikomojoje programinėje įrangoje kaupti reikalingas 
žinias, žmonijos patirtį ir atlikti kai kurias rutinines kontrolės, sprendimų 
priėmimo ir valdymo procedūras bei funkcijas, anksčiau buvusias išimtinai 
žmogaus prerogatyva. Šie pokyčiai lėmė pasikeitimus šiuolaikinėse valdymo 
aplinkose, organizacijų ir valdymo modelių transformaciją. 

 

Globalizacija. Pasaulinė elektroninė interneto komunikavimo erdvė iš-
plėtė rinkas ir atvėrė naujas globalias valdymo, konkurencijos, pirkimo, pre-
kių pristatymo 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę72 galimybes. Prijungtos 
prie globalaus interneto kompiuterių tinklo (angl. networked, virtual) valdy-
mo, konsultavimo ir kt. darbo vietos galėjo būti nutolusios, atsirado galimybė 
dirbti firmoje sėdint prie kompiuterio namuose (nuotolinis darbas) ir virtua-
lūs biurai. Paplito elektroninė prekyba, kuri pakeitė verslo valdymo ir admi-
nistravimo poreikius bei galimybes, išryškėjo inovacijų svarba.  

 

Industrinės ekonomikos transformacija į žinių ekonomiką. Masine 
prekių gamyba paremtą industrinę ekonomiką keitė žiniomis pagrįsta eko-
nomika. Ją kūrė informacinė visuomenė, kurioje ssvarbiausias produktas yra 
informacija, oo pagrindiniai ištekliai ir strateginiai resursai – žinios. To-
kioje ekonomikoje ženkliai keičiasi darbo jėgos sudėtis, didėja aukštos kvalifi-
kacijos darbuotojų poreikis, atsiranda žinių darbuotojų ir kūrėjų (angl. 
knowledge workers), naujų produktų ir tarnybų, pastebima sparti informaci-
nių ir ryšių technologijų (IRT) plėtra, stiprėja konkurencija, trumpėja kai ku-
rių gaminių naudojimo laikas.  

 

                                                
71 Aut. past. T. y. visos informacijos formos – tekstinė, garsinė, vaizdinė ir kt. – verčiamos į 

lengvai kompiuteriais apdorojamą skaitmeninę formą.  
72 Aut. past. Sutrumpintai žymima 24/7.  
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Elektroniniai verslo modeliai ir organizacijų kaita. Pirmas į pasikei-
tusias valdymo aplinkas ir naujas informacinių ir ryšių technologijų galimybes 
(IRT) reagavo verslo sektorius. Tarp verslo firmų užvirė aštri konkurencinė 
kova, kurie pirmesni daugiau veiklos perkels į elektroninę erdvę ir veiksmin-
giau pertvarkys organizacijas bei valdymo struktūras naudodami skaitmenines 
technologijas ir intelektualius informacijos apdorojimo įrankius. Atsirado 
elektroniniai verslo valdymo modeliai, kuriems būdinga: 

� Verslo informacija perduodama internetinėmis technologijomis, kiek 
įmanoma atsisakant popierinių dokumentų; 

� Verslo komunikacijoms naudojama pigi ir lengvai visiems prieinama 
globali elektroninė erdvė; 

� Formaliai aprašius visų valdymo grandžių funkcijas, ryšius ir atlieka-
mas užduotis pašalinamos dubliuojančios ar nereikalingos valdymo 
grandys, rutininiai kontrolės ir valdymo darbai perduodami kompiu-
terinėms sistemoms.  

�  Daug darbo užduočių atlieka mažesnis darbuotojų skaičius, naudo-
jant efektyvius intelektualius kompiuterizuotus darbo įrankius. 

� Kompiuterizuotos sprendimų paramos sistemos ir lanksčios valdymo 
schemos bei struktūros leidžia vadybininkams ir technologams grei-
čiau reaguoti į aplinkos pokyčius ir prie jų prisitaikyti. 

Kadangi naujos IRT leidžia automatizuoti daug rutininių valdymo ir 
administravimo procedūrų, keičiasi ir valdymo struktūros. Organizacijų val-
dymo hierarchijų piramidės labai suplokštėja, nebereikia daug tarpinių 
kontroliuojančių valdymo grandžių, sumažėja bendras valdymo darbuoto-
jų skaičius – reikia mažiau popierius kilnojančio biurokratinio ir aptarnau-
jančio personalo. Kartu atsiranda galimybės teikti personalizuotas paslaugas 
klientams bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, atsižvel-
giant į jų individualius pageidavimus. Globalios elektroninės komunikavimo 
erdvės, skaitmeninių technologijų ir efektyvių intelektualių kompiuterinių 
informacijos apdorojimo įrankių panaudojimas leidžia ženkliai sumažinti or-
ganizacijos darbo ir laiko sąnaudas, didinti organizacijos pelną bei konkuren-
cingumą. Tradicinės verslo firmos, besigiriančios respektabilumu, šimtame-
tėmis tradicijomis ir stabiliomis, nesikeičiančiomis technologijomis bei struk-
tūromis, jau nesugebėjo konkuruoti su veržliu naujuoju verslu ir turėjo arba 
bankrutuoti, arba pertvarkyti valdymą diegiant elektroninius verslo modelius.  
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Elektroninės vyriausybės (valdžios) sąvokos  
 
Pagrindinės sąvokos. Paskatintos pokyčių verslo valdyme naudojant in-

ternetą ir naujas informacines technologijas sėkmės, praėjusio amžiaus gale 
kai kurių šalių (JAV, Australijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos ir kt.) vyriau-
sybės pradėjo elektroninius verslo valdymo modelius perkelti į viešąjį sekto-
rių. Šis reiškinys buvo vadinamas „government online“ („įtinkinta“ vyriausy-
bė), elektronic government (elektroninė vyriausybė), o JAV – kartais „digital 
government“ („įskaitmeninta“ vyriausybė). Lietuvių kalba įteisintas normi-
nis „elektroninės valdžios“ terminas73. Kurį laiką buvo dar vartojamas „elekt-
roninio valdymo“ terminas, tačiau jo atsisakyta, nes jau keliasdešimt metų jis 
paplitęs inžinerijoje, pažymint procesą, kai elektronika tiesiogiai valdo įrengi-
nius (pvz., elektroninis staklių, fotoaparato ir kt. įrenginių valdymas), ir netu-
ri ryšio su viešuoju sektoriumi. Todėl toliau straipsnyje vietoje termino 
„elektroninė vyriausybė“ bus vartojamas terminas „elektroninė valdžia“. Vė-
liau pasaulyje paplito platesnė sąvoka „electronic governance“ („from e-
Government to e-Governance“), kurią galima nusakyti „elektroninės valdy-
senos“ terminu. 

Yra siauras ir platus požiūris į e. valdžios sąvoką. Bet kuriuo atveju 
elektroninė valdžia suprantama kaip informacinių ir ryšių technologijų tai-
kymas viešajame sektoriuje, leidžiantis sumažinti korupciją, padidinti valsty-
bės valdymo skaidrumą, sustiprinti pasitikėjimą valdžia, sumažinti viešojo 
sektoriaus veiklos sąnaudas ir atnešti daugiau įplaukų į valstybės biudžetą74. 
Perkeltos į elektroninę erdvę viešosios paslaugos tampa pasiekiamos bet ku-
riuo metu (24/7). 

Siauriausia prasme elektroninė valdžia suprantama kaip interneto 
naudojimas valstybinei informacijai skelbti ir viešosioms paslaugoms teikti75. 

Kiek plačiau e. valdžia suprantama apibrėžiant ją kaip informacinių ir ry-
šių technologijų (intraneto, ekstraneto, interneto ir mobiliųjų technologijų) 
taikymą valstybinės institucijos veikloje, siekiant transformuoti jos sąryšį su 
                                                
73 Elektroninės valdžios koncepcija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 12 31 d. nutarimas 

Nr. 2115.  
74  Definition E-government. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ 

EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEG
OVERNMENT/0“contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:2
16618~theSitePK:702586,00.html> (žiūrėta 2009 12 12).   

75 Žr. Jungtinių Tautų interneto svetainę: http://www.unpan.org. 
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piliečiais, verslu bei kitomis valstybinėmis institucijomis. Informacinių ir ry-
šių technologijos (IRT) gali būti pasitelkiamos, siekiant įvairių veiklos tikslų:  

� kokybiškiau aptarnauti piliečius ir verslą, teikiant jiems viešąsias pa-
slaugas, 

� glaudesnių valdžios bendradarbiavimo ryšių su verslu,  
� piliečių informavimo apie viešojo sektoriaus vykdomą veiklą geri-

nimo, 
� veiksmingesnio viešojo sektoriaus valdymo ir kt.  

Šiuo atveju į elektroninės valdžios sąvoką gali įeiti: 
� Elektroninės viešosios paslaugos piliečiams ir verslui; 
� E. administravimo paslaugos tarp viešojo administravimo instituci-

jų ir pačios institucijos viduje; 
� Kai kurios elektroninės demokratijos paslaugos (elektroninis balsa-

vimas). 
Tačiau entuziastingas ir platus IRT diegimas viešajame sektoriuje jau ap-

ie 2002–2003 m. kai kuriose šalyse sukėlė nusivylimų bangą, nes reikalavo di-
džiulių investicijų į technologijas ir išlaidų naujoms darbo vietoms viešojo 
administravimo institucijose, o lauktų ženklesnių realių rezultatų nebuvo pa-
siekta. Tapo aišku, kad ssėkminga e. valdžios plėtra reikalauja pertvarkyti 
viešąjį sektorių, modernizuojant viešąjį valdymą ir ekonomiškai pagrin-
džiant e. valdžios sprendimus. 

2003 m. Europos Komisija įteisino naują, kur kas platesnę e. valdžios są-
voką: eelektroninė valdžia – tai IRT taikymo viešajame sektoriuje prie-
monių visuma, siekiant organizacinių pokyčių bei naujų valstybės tar-
nautojų įgūdžių tam, kad būtų pagerintos viešosios paslaugos, demokra-
tiniai procesai ir visuomenė labiau palaikytų viešąją politiką76. 

 
 

Programiniai elektroninės valdžios dokumentai  
 
Jau 1999 m., rengiant strateginius kito dešimtmečio Europos Sąjungos 

tikslus, kuriuos 2000 m. patvirtino Europos Taryba Lisabonoje, buvo sufor-
muota elektroninės Europos politinė iniciatyva eEurope77. Joje konstatuota, 
                                                
76 European Commission (2003). The Role of eGovernment for Europe’s Future. 

COM(2003) 567 final.Brussels. 
77  eEurope - An information society for all COM(1999) 687 final <http://europa.eu/ legisla-

tion_summaries/information_society/l24221_en.htm> (žiūr. 2009 12 12). 
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kad globalizacija ir žiniomis grįstos ekonomikos iššūkiai reikalauja esminės 
Europos ekonomikos kaitos. Buvo pradėta diskutuoti apie būtinybę dalį vy-
riausybės veiklos perkelti į internetą. Iniciatyvoje atkreipiamas dėmesys, kad 
užtikrinti efektyvią informacinės visuomenės atneštų pokyčių vadybą yra vie-
nas svarbiausių ekonominių ir socialinių iššūkių Europos Sąjungai. Visų pir-
ma būtina įveikti kliūtis, stabdančias internetinių technologijų panaudojimą. 
Iniciatyvoje eEurope pažymima apie nepakankamą viešojo sektoriaus vaid-
menį sudarant galimybes naujoms elektroninėms paslaugoms atsirasti, skait-
meninėms technologijoms taikyti ir joms plėtoti. Šioms kliūtims įveikti eEu-
rope iniciatyvoje numatyta 10 veiklos krypčių, kurių dauguma buvo skirta vi-
suomenės skaitmeninei atskirčiai (angl. Digital divide) mažinti – plėsti inter-
neto tinklą, padaryti jį prieinamą didesnei visuomenės daliai, gerinti kompiu-
terinio raštingumo įgūdžius.  

Kelios iš krypčių buvo susijusios su elektronine valdžia. 
Viena iš šių krypčių – siekis užtikrinti elektroninį neįgaliųjų dalyvavimą 

socialiniame ir darbiniame gyvenime lygiomis teisėmis. Todėl iki 2001 m. pa-
baigos valstybės narės buvo įpareigotos pasirūpinti, kad visų valstybės institu-
cijų interneto svetainių dizainas ir turinys būtų prieinami neįgaliesiems.  

Kita iš šių krypčių buvo susijusi su elektroninės sveikatos paslaugomis. 
Konstatuojama, kad sveikatos reikmėms ES valstybinės institucijos vidutiniš-
kai išleidžia daugiau kaip 8 procentus bendrojo nacionalinio produkto 
(BNP), todėl būtina plačiai naudoti skaitmenines technologijas, kurios gali 
pagerinti sveikatos priežiūros produktyvumą ir aprėptį. 

E. valdžios kryptyje konstatuojama, kad: 
� Visi Europos gyventojai ir verslo atstovai yra suinteresuoti geriau ir 

lengviau gauti reikalingą viešojo sektoriaus informaciją – tam reikia 
plačiau panaudoti internetą.  

� Įgyvendinus e. valdžios priemones, valdžios paslaugos taptų labiau 
prieinamos gyventojams, ddėl sumažėjusios biurokratijos sumažėtų 
ir valdžios išlaidos, būtų sukurta darbo vietų paslaugų teikėjams ir 
geresnė visos Europos informacijos rinka. 

Todėl jau iki 2000 m. pabaigos valstybės narės turėjo užtikrinti paprastą 
priėjimą prie bent keturių esminių tipų Europos valstybinio sektoriaus in-
formacijos – administracinės, kultūrinės ir aplinkosaugos informacijos bei 
duomenų apie esamas eismo sąlygas ir transporto spūstis. Buvo numatyta, kad 
piliečiai galėtų internetu pateikti mokesčių deklaracijas, finansavimo parai-
škas ir kt., kad jie galėtų gauti informaciją ir pateikti atsakymus.  
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2000 m. Europos Komisija parengė veiksmų planą eeEuropa2002: In-
formacinė visuomenė visiems78. Šis planas turėjo užtikrinti kuo didesnę 
naudą iš globalių pokyčių, kuriuos atneša informacinė visuomenė. TTam vie-
šasis administravimas kartu su privačiu sektoriumi turėjo greitai įdiegti 
naujus darbo metodus, naudojant internetą ir skaitmenines technologi-
jas. Padaryta išvada, kad šios galimybės kol kas nepakankamai įgyvendinamos, 
nes reikalauja daug vidinių administravimo institucijų darbo pokyčių, kurie 
turi būti kompleksiškai valdomi. Veiksmų plane numatyta, kad valstybės na-
rės iki 2003 m. pabaigos turi užtikrinti elektroninį svarbiausių viešųjų paslau-
gų pasiekiamumą..  

Reikia pažymėti, kad 2001 m. JAV prezidentas inicijavo valstybės val-
dymo pertvarkymą diegiant naujas informacines ryšių technologijas, kad būtų 
galima sumažinti valstybės išlaidas ir pagerinti viešųjų paslaugų teikimą pilie-
čiams ir verslui, o viena iš penkių pagrindinių valdymų reformų ir veiksmų 
plano sudedamųjų dalių buvo elektroninės valdžios plėtra. Todėl 22002 m. 
buvo patvirtinta JAV e. valdžios strategija79, kurios vizija buvo paremta 
trimis principais: 

� Nukreipta į piliečių (ne biurokratijos) poreikius; 
� Nukreipta į konkrečius rezultatus; 
� Paremta rinkos santykiais aktyviai skatinant inovacijas. 
Kadangi ES šalyse viešojo administravimo reikmėms skiriama vidutiniš-

kai apie trečdalį biudžeto, veiksmingas viešojo sektoriaus valdymas ir paslaugų 
teikimas naudojant naujas informacines technologijas ir žiniomis grįstus va-
dybos metodus yra prioritetinis uždavinys, tačiau nebuvo pakankamai efekty-
viai sprendžiamas, iškilo būtinybė peržiūrėti ir pakoreguoti iniciatyvos „eEu-
rope“ veiksmų planą. Todėl 2002 m. Europos Komisija patvirtino naują veik-
los planą „EE-Europa 2005: informacinė visuomenė visiems“, kuris remiasi 
dviem viena kitą stiprinančiomis veiksmų kryptimis80.  

Pirmoje kryptyje numatyta veikla dėl e. valdžios, e. sveikatos apsaugos, e. 
mokymosi ir e. verslo, skatinanti naujų paslaugų kūrimą.  

                                                
78  eEurope 2002. An Information Society For All. Action Plan. <http://ec.europa.eu/ infor-

mation_society/eeurope/2002/documents/archiv_eEurope2002/actionplan_en.pdf> (žiūr. 
2009 12 12). 

79 E-Government Strategy. Office of Management and Budget, Whitehouse, 2002. 
80  E-Europa 2005. Informacinė visuomenė visiems. COM (2002) 263. <http://www.ivpk. 

lt/teises_aktai/files/73.pdf> (žiūr. 2009 12 12).  
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Antroji kryptis iš esmės skirta greitaeigei plačiajuostei infrastruktūrai 
kurti ir kompiuterių tinklų saugumo klausimams.  

Veiksmų planas eEurope 2005 nustatė  tas sritis, kur viešoji politika 
gali atnešti geriausių rezultatų ir į kurias prioritetines kryptis derėtų su-
sitelkti. Kad būtų galima koordinuoti, Europos Komisijoje įkuriamas atski-
ras padalinys, atsakingas už elektroninės valdžios vystymą. Veiklos plane nu-
matytos priemonės dėl neįgaliųjų elektroninės įtraukties (angl. e-inclusion) į 
visas veiklos sritis, strateginės priemonės,, skirtos peržiūrėti e. valdžios teisinę 
aplinką, apsikeitimo naudinga patirtimi ir veiklos kontrolės priemonės. 

Šiame plane buvo siekiama, kad: 
� Iki 2005 m. Europa turėtų modernias eelektronines viešąsias paslau-

gas, o joms teikti naudojamas plačiajuostis bevielis ryšys ir kelių plat-
formų sistemos. Todėl buvo numatyta pertvarkyti vidinius administ-
racinius procesus81. 

� Iki 2005 m. pabaigos valstybės narės didžiąją dalį vviešųjų pirkimų tu-
ri atlikti elektroniniu būdu. 

� Visiems gyventojams savo bendruomenėse / savivaldybėse turi būti 
lengvai prieinama vviešoji prieiga prie interneto taškų (VPIT), pa-
geidautina naudojant plačiajuostį bevielį ryšį. Kurdamos VPIT, šalys 
narės turėtų naudoti struktūrinius fondus ir pagal poreikį bendradar-
biauti su privačiu ir / ar visuomeniniu sektoriumi. 

� Specialioje svetainėje numatyta pateikti nuorodas į nnaudingos patir-
ties modelius ir gaires. Taip pat čia bus galima rasti programinių 
priemonių joms panaudoti ir grįžtamojo ryšio mechanizmų. 

Kartu buvo sudarytas tipinis svarbiausių 20-ties viešųjų paslaugų sąrašas 
(12 gyventojams ir 8 verslui), kurias siūloma pirmiausia perkelti į elektroninę 
erdvę ir pagal šį sąrašą toliau numatyta lyginti e. valdžios plėtrą įvairiose šaly-
se:  

 
Viešosios paslaugos gyventojams 

1. Pajamų deklaravimas (turto, pajamų). 
2. Laisvų darbo vietų (iš jų ir valstybės tarnyboje) paieška. 
3. Socialinės išmokos ir kompensacijos (bedarbio pašalpos, kompensa-

cijos už vaistus, stipendijos, pašalpos daugiavaikėms šeimoms). 

                                                
81 Vidaus administravimo procesų, susijusių, pvz., su duomenų rinkimu ir tvarkymu, elektro-

niniu informacijos pasikeitimu, ryšių tarp agentūrų koordinavimas. 
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4. Asmens dokumentai (pasai, asmens tapatybės kortelės, vairuotojų 
pažymėjimai, autorių teisių apsauga). 

5. Transporto priemonių registravimas. 
6. Leidimai statyti pastatus. 
7. Pranešimai policijai. 
8. Leidinių, publikacijų paieška viešosiose bibliotekose. 
9. Gimimo ir mirties liudijimai. 

10. Gyvenamosios vietos deklaracijos. 
11. Interaktyvios gydytojų konsultacijos ir registracija poliklinikose. 
12. Paraiškos (mokytis universitete, kelti kvalifikaciją). 
 
Viešosios paslaugos verslui 
13. Įmonių mokesčiai. 
14. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). 
15. Naujų įmonių registravimas. 
16. Duomenų teikimas Statistikos departamentui prie Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės. 
17. Viešieji pirkimai. 
18. Socialinės išmokos darbuotojams. 
19. Muitinės deklaracijos. 
20. Leidimai, kuriuos reikia derinti su aplinkos apsaugos tarnybomis. 
 
2005 m. Europos Komisija priėmė naują komunikatą „„i2010 – Europos 

informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“82. Jame pažymi-
ma, jog  IRT panaudojimas ir jų įtaka visuomenei auga, todėl siekiama, kad 
IRT būtų nnaudinga visiems piliečiams ir viešosios paslaugos būtų geres-
nės, ekonomiškesnės, prieinamesnės, kiltų ggyvenimo kokybė, nes viešosios 
paslaugos  yra didžioji Europos ekonomikos dalis. Komunikatui įgyvendinti 
2006 m. buvo sudarytas veiksmų planas KOM (2006) 173 dėl e. valdžios 
plėtros spartinimo Europoje visų labui. 

Šiame plane aptariant 2010 m. tikslus ir lūkesčius, pirmą kartą viešai pa-
brėžiama, kad „ššalys, kuriose aukštas viešojo sektoriaus atvirumo ir 
veiksmingumo bei pasirengimo įgyvendinti e. valdžią lygis, taip pat pir-

                                                
82 Europos Komisija. Komunikatas KOM(2005) 229 „i2010 – Europos informacinė visuo-

menė augimui ir užimtumui skatinti“.. 
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mauja pagal ekonominius ir konkurencingumo rodiklius“83. Toks aiškus 
ryšys tarp šalies konkurencingumo, inovacijų pajėgumo ir viešojo administra-
vimo  kokybės reiškia, kad pasaulio ekonomikoje veiksmingesnis valdymas yra 
svarbi konkurencinė jėga ir sėkmingai įgyvendindamos e. vyriausybės projek-
tus, viešojo administravimo institucijos gali padėti įgyvendinti Lisabonos su-
tartį.  

E. valdžios kūrimo procesą taip pat svarbu pagreitinti, siekiant moderni-
zacijos ir naujovių, nes valdžios institucijos susiduria ir su tokiomis proble-
momis kaip visuomenės senėjimas, klimato kaita ir terorizmas, piliečiai reika-
lauja geresnių paslaugų, daugiau saugumo ir demokratijos, o verslo atstovai – 
mažiau biurokratijos ir daugiau veiksmingumo. Šis veiksmų planas visų pirma 
grindžiamas 3-iojoje ES šalių ministrų e. valdžiai skirtoje konferencijoje pri-
imta Ministrų deklaracija84, kurioje buvo nustatyti aiškūs ttikslai siekti visuo-
tinės ir apčiuopiamos e. valdžios naudos 2010 m. Veiksmų plane daugiau-
sia dėmesio skiriama penkiems pagrindiniams e. vyriausybės tikslams, o 2010 
m. nustatyti konkretūs tikslai85: 

� Nepamirštas nė vienas pilietis: socialinės įtraukties skatinimas pasitel-
kus e. vyriausybę, kad iki 2010 m. visi piliečiai galėtų lengvai naudotis 
patikimomis ir naujoviškomis paslaugomis;  

� Našumas ir veiksmingumas: iki 2010 m. siekiama užtikrinti didesnį 
vartotojų pasitenkinimą, skaidrumą ir atskaitomybę, mažiau biurok-
ratijos ir daugiau našumo; 

� Pagrindinės plataus poveikio paslaugos piliečiams ir verslo atstovams: 
iki 2010 m. 100 proc. viešųjų pirkimų bus galima vykdyti elektroniniu 
būdu (faktiškai elektroniniu būdu būtų vykdoma 50 proc. visų viešųjų 
pirkimų, taip pat sutariama bendradarbiauti dėl kitų plataus poveikio 
paslaugų piliečiams teikimo internetu); 

� Pagrindinių priemonių įgyvendinimas: šiomis priemonėmis siekiama 
sukurti sąlygas piliečiams ir verslo atstovams iki 2010 m. naudotis pa-

                                                
83 Pasaulio ekonomikos forumo visuotinio konkurencingumo ataskaitos, Europos Komisijos 

inovacijų rezultatų diagramos ir suvestinės, JT visuotinio e. vyriausybės pasirengimo ataskai-
tos (2003 m., 2004 m., 2005 m.). 

84 2005 11 24 Manchester, Ministerial eGovernment Conference “Transforming Public Servi-
ces” declaration. <http://www.epractice.eu/files/media/media2213.pdf > (žiūr. 2009 12 
12). 

85 1–4 tikslai apibendrinami remiantis aukščiau minėta Ministrų deklaracija. 



 701

togia, saugia, suderinta ir patvirtinta prieiga prie viešųjų paslaugų viso-
je Europoje; 

� Dalyvavimo ir demokratiško sprendimų priėmimo skatinimas: iki 
2010 m. ketinama pateikti veiksmingų viešų diskusijų ir dalyvavimo 
demokratiško sprendimų priėmimo procese priemones. 

Produktyviai teikiamos paslaugos taupo laiką ir pinigus, o veiksmingos 
paslaugos yra naudingos piliečiams, verslo atstovams, administravimo institu-
cijoms, visai visuomenei ir ekonomikai. Deklaracijoje tikimasi, kad e. valdžia 
iki 2010 m. padės užtikrinti didesnį vartotojų pasitenkinimą viešosiomis pa-
slaugomis ir gerokai sumažins administracinio darbo naštą verslo įmonėms ir 
piliečiams. Be to, pasitelkus naujoviškus IRT naudojimo būdus, iki 2010 m. 
viešasis sektorius dirbtų kur kas veiksmingiau, padidėtų skaidrumas ir atskai-
tomybė. 

Įgyvendinant paslaugas reikia siekti plačiu naudojimu pagrįsto poveikio, 
o ne tik sukurti galimybes naudotis elektroninėmis paslaugomis. Daroma iš-
vada, kad ee. vyriausybė pasiekė kritinę ribą. Tolesnei pažangai reikia 
įdiegti tam tikras priemones, ypač siekiant, kad plataus poveikio paslau-
gos būtų veiksmingos. Sąveiką užtikrinantis prieigos prie viešųjų paslaugų 
elektroninio identifikavimo valdymas (eIDM), elektroninių dokumentų au-
tentiškumo patvirtinimas ir elektroninis archyvavimas yra kritiškai svarbios 
įgyvendinimo priemonės. Veiksmų plane daroma svarbi išvada: kkad Europa 
būtų konkurencinga, viešojo administravimo institucijos turi būti 
veiksmingos ir naujoviškos, o e. valdžia – raktas, padėsiantis išnaudoti 
viešojo sektoriaus potencialą. 

 
 
Pagrindiniai elektroninės valdžios bruožai 
 
Elektroninė valdžia paprastai prasideda valdžios bendravimą perkeliant į 

elektroninę erdvę. Skiriami keturi e. valdžios bendravimo modeliai: 
1. G2C – valdžios bendravimas su piliečiais (angl. Government tto CCiti-

zens), 
2. G2B – valdžios bendravimas su verslu (angl. Government tto BBusi-

ness), 
3. G2G –bendravimas tarp viešojo sektoriaus institucijų (angl. Go-

vernment tto GGovernment), 
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4. G2E – bendravimas viešojo sektoriaus institucijos viduje (angl. Go-
vernment tto EEmployees). 

Pirmieji du bendravimo modeliai įgyvendinami sukuriant iišorinę inter-
netinę valdžios sąsają (angl. Front Office) su piliečiais ir verslu, per kurią tei-
kiamos eelektroninės viešosios paslaugos (EVP). 

Paskutiniai du bendravimo modeliai įgyvendinami sukuriant vvidinę 
valdžios sąsają (angl. Back Office) tarp valdžios institucijų ar pačių institucijų 
viduje ir per šią sąsają atliekamos eelektroninės administravimo komunika-
cijos (paslaugos). Vidinė valdžios sąsaja kuriama apsikeičiant duomenimis 
internete, intranete ar uždaruose valstybinių institucijų kompiuterių tinkluo-
se. 

Elektroninės valdžios branda paprastai nustatoma pagal elektroninių 
viešųjų paslaugų teikimo lygį. 

1. Informacinis EVP teikimo lygis yra tada, kai informacija apie viešąją 
paslaugą pateikiama viešuose interneto vartuose (portale) arba viešo-
jo administravimo institucijos interneto svetainėje. 

2. Vienpusės sąveikos teikimo lygis yra tada, kai elektroniniu būdu 
bendrauja tik viena iš pusių, o kitos pusės atsakymas gaunamas ne 
elektroninėmis priemonėmis. 

3. Dvipusės sąveikos lygis yra tada, kai elektroniniu būdu bendrauja 
abi pusės, tačiau apmokėjimas už EVP internetu dar negalimas, pa-
čios sutartys, pažymos, licencijos ir kt. išduodamos popierine forma 
asmeniškai atvykus į instituciją. 

4. Transakcinis elektroninės viešosios paslaugos teikimo lygis yra tada, 
kai visas reikiamas bendravimo operacijas (įskaitant apmokėjimą) ga-
lima atlikti internetu, o paslaugos atlikimas gali būti patvirtinamas 
internetu atsiųstu elektroniniu dokumentu. 

5. Personalizuotas lygis – kai viešojo administravimo institucijos pa-
čios primena konkrečiam piliečiui ar verslo subjektui apie tai, kad 
baigiasi paso, pažymėjimo ar leidimo galiojimo laikas, atsiunčia iš da-
lies užpildytas formas (pvz., pajamų deklaracijas) ar net automatiškai 
teikia tam tikras EVP, nereikalaujant, kad vartotojas pateiktų prašy-
mą jas suteikti (pvz., pašalpos vaikui gimus). 

 

E. valdžia plėtojama Europos Sąjungos (pan-europiniu), valstybiniu, 
regioniniu, savivaldos ir bendruomenių mastu įgyvendinant įvairius e. val-
džios projektus.  
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E. valdžios plėtros vadyba apima duomenų, technologijų, žmoniškųjų iš-
teklių ir veiklos procesų valdymą. Yra  trys e. valdžios vadybos tipai: centra-
lizuotas, decentralizuotas ir mišrus86. 

 

Centralizuoto e. valdžios plėtros valdymo atveju visi sprendimai yra pri-
imami aukščiausiu valdymo lygmeniu, kuriami e. valdžios plėtrai reikalinga 
teisinė aplinka, standartai ir infrastruktūra. Atsakomybė už e. valdžios strate-
gijos įgyvendinimą tenka konkrečiam centrinės valdžios padaliniui. Šiuo atve-
ju dažnai nedaug atsižvelgiama į piliečių ir verslo poreikius. 

Decentralizuoto e. valdžios plėtros valdymo atveju sprendimus priima 
žemesnių lygių institucijos. Taip geriau įvertinami vartotojų poreikiai, tačiau 
kai trūksta koordinavimo ir bendrosios e. valdžios infrastruktūros, kyla sude-
rinamumo problemų, dubliuojamos kuriamos e. valdžios sistemos ir pastebi-
mas ekonominis neefektyvumas. 

Mišraus metodo atveju sprendimai priimami tiek aukščiausiu, tiek ir že-
mesniu valdymo lygmenimis. Sprendimai gali būti priimami vienu lygmeniu 
ar keliais valdymo lygmenimis.  

E. valdžios plėtra reikalauja sumažinti skaitmeninę atskirtį ir sukurti rei-
kiamą aplinką IRT plačiai naudoti viešajame sektoriuje. Skaitmeninė atskirtis 
pasireiškia tuo, kad daliai gyventojų e. valdžios paslaugos yra neprieinamos, 
nes jie nemoka naudotis kompiuteriniais ištekliais, neturi kompiuterio ar 
prieigos prie interneto. Ši problema sprendžiama sudarant mokestines leng-
vatas pirmą kartą perkantiems kompiuterį, mažinama prieigos prie interneto 
kaina, kuriami viešieji interneto prieigos taškai (VIPT), rengiami nemokami 
ir nuotoliniai kompiuterinio raštingumo kursai. 

 
Išorinė e. valdžios sąsaja su piliečiais ir verslu pasireiškia per interneti-

nius viešojo administravimo institucijų tinklapius ar integruotus e. valdžios 
interneto vartus (portalus), teikiančius elektronines viešąsias paslaugas.  

 
Vidinė e. valdžios sąsaja sudaro sąlygas elektroniniam viešojo sektoriaus 

institucijų administravimui (e. administravimui) ir pasireiškia visų pirma in-
tegruojant valstybės informacinius išteklius (registrus, duomenų apsikeitimo 
sistemas bei saugyklas ir kt.), kuriant uždarus ir saugius valstybės institucijų 

                                                
86 Heeks, R. Implementing and Management eGovernment: An International Text. Sage Publi-

cations Ltd, 2006. ISBN:  9780761967910. 
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kompiuterių tinklus, popierinių dokumentų apyvartą pakeitus elektroniniais 
dokumentais. Jeigu ministerijų, savivaldybių ir kitų viešojo sektoriaus institu-
cijų informacinė infrastruktūra kuriama atskirai, iškyla itin svarbios ssąvei-
kumo arba suderinamumo (angl. interoperability) pproblemos. Jos skirstomos 
į: 

� Technologines (skirtingos programinės platformos, įranga); 
� Organizacines (skirtingi reikalavimai, duomenų formatai ir kt.); 
� Semantines (skirtingi terminai ir jų vartojimas). 
Perkeliant apsikeitimą dokumentais į elektroninę erdvę, kyla eelektroni-

nio dokumento autentiškumo ir jo autoriaus nustatymo problemų. E. 
dokumento autentiškumo problema sprendžiama šifruojant įvairiais kodais 
perduodamą elektroninę informaciją. E. dokumento autorius identifikuoja-
mas naudojant elektroninius parašus. Įvairios institucijos (konkretūs bankai, 
firmos, įstaigos) apsikeisti e. dokumentais dažnai naudoja uždarus (koduotus) 
interneto kanalus ir įvairias pigesnes e. parašų technologijas. Asmeniui nusta-
tyti elektroninėje erdvėje ir apsikeisti e. dokumentais šalies ar ES mastu nau-
dojama brangesnė saugaus e. parašo technologija, paremta dviem kodavimo 
raktais (angl. Public Key Infrastructure – PKI). Šią raktų porą sukuria ir as-
meniui išduoda sertifikavimo centrai. Slaptasis (privatus) raktas žinomas tik 
dokumento autoriui ir naudojamas užšifruoti dokumentą. E. dokumentą per-
skaityti galima panaudojus viešąjį raktą, kuris atsisiunčiamas iš sertifikavimo 
centro arba kito viešo tinklapio. Tokį dokumentą pakeisti ar modifikuoti ga-
lima tik privačiu raktu. 

E. valdžios plėtroje vartotojams labai svarbus „vieno langelio“ (angl. one 
window, one point entry etc.) principas. Paprastai pilietis, norėdamas gauti kai 
kurias viešąsias paslaugas (pvz., leidimą statyti namą), pagal įstatymus prieš 
pateikdamas prašymą paslaugai turi gauti įvairių pažymų iš kitų viešojo admi-
nistravimo sektoriaus įstaigų. Pagal vieno langelio principą piliečiui pakanka 
tik pateikti prašymą viešajai paslaugai, o visas pažymas ir duomenis viešojo 
sektoriaus viduje susirenka pati institucija.  

 
E. valdžios plėtra pasaulyje 
 
E. valdžios plėtra yra matuojama ir palyginama keliais metodais. Europos 

Bendrijoje viena iš dažniausiai cituojamų yra Capgemini metodika87, pagal 
                                                
87 The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services 7th Measure-
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kurią matuojami keli pagrindiniai rodikliai: elektroninių viešųjų paslaugų 
(EVP) lygio branda, bendras elektroninių paslaugų pasiekiamumas ir šių pa-
slaugų orientavimas į pilietį. Kelių geriausių šalių rodiklių matavimų rezultatų 
(atliktų 31 EU27+ šalyje 2007 m.) palyginimas su Baltijos šalimis pateiktas 1 
lentelėje.  

Šis tyrimas parodė, kad geriausių rezultatų pasiekė Austrija, Jungtinė Ka-
ralystė ir kai kurios kitos šalys (dauguma visų 20 rekomenduotų paslaugų ro-
diklių siekia 90–100 proc.), tačiau per paskutinius metus kelios ES narės 
(Slovėnija, Estija, Malta, Portugalija) padarė didžiulį šuolį ir pasiekė pirmau-
jančių šalių lygį. Įdomu, kad pirmaujančių šalių elektroninių viešųjų paslaugų 
lygio branda (vidutinis EVP lygis maksimalaus lygio atžvilgiu) nedaug skiriasi 
nuo bendro paslaugų prieinamumo elektroninėje erdvėje, o atsiliekančių e. 
valdžios plėtroje šalių šie du rodikliai gerokai skiriasi (žr. 1 lentelę). Pažymė-
tina, kad dauguma šalių didesnį dėmesį skiria verslo elektroninių paslaugų pa-
siekiamumui (ES vidurkis 70 proc.), o EVP piliečiams pasiekiamumo rodiklio 
vidurkis siekia vos 50 proc.  
 
1entelė 1. Elektroninių viešųjų paslaugų rodiklių matavimų palyginimas88 
 

Šalys 1 rodiklis 2 rodiklis 2 rodiklis/  
piliečiams 

2 rodiklis/  
verslui 3 rodiklis 

 Vieta % Vieta % Vieta % Vieta % Vieta % 
Austrija 1 99 1 100 1 100 1 100 3 35 
Slovėnija 2 96 4 90 2-3 90 5-12 88 4-5 29 
Švedija 7 88 7 75 8 75 14-18 75 13-16 20 
Estija 8 87 9 70 10 59 5-12 88 6-9 26 
Lietuva 25 64 25-27 36 24-27 26 24-27 50 26 8 
Latvija 29 55 28 30 24-27 26 28 39 21 14 
ES vidurkis  75  59  50  70  20 
 
Pastaba: 1 rodiklis – EVP lygio branda, 2 rodiklis – bendras EVP pasiekiamumas, 3 
rodiklis – EVP orientavimas į pilietį. 

                                                                                                           
ment. Prepared by Capgemini For EC Directorate General for InformationSociety and 
Media, September 2007. 

88 The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services 7th Measure-
ment. Prepared by Capgemini For EC Directorate General for InformationSociety and 
Media, September 2007. 
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2007 m. pirmą kartą EVP plėtrai matuoti buvo įvestas orientavimo į pi-
lietį rodiklis, kuris parodė nepakankamą ES šalių dėmesį šiam svarbiam klau-
simui. Pirmaujančių šioje srityje šalių (Bulgarija, Norvegija, Austrija) paslau-
gų orientavimo į pilietį rodiklis nesiekė 40 proc., o ES vidurkis buvo tik 20 
proc.  

Nors e. valdžios plėtra yra tiesiogiai susijusi su viešuoju administravimu, 
valstybių viešojo administravimo strategijos išgyvena keturias požiūrio į IRT 
stadijas89: 

Ignoravimo – IRT neatlieka jokio vaidmens viešojo sektoriaus reformo-
je. 

Izoliavimo – strategijose deklaruojama IRT svarba viešojo sektoriaus 
veikloje, tačiau iš tikrųjų IRT diegimas vyksta tarsi atskiras nuo visos refor-
mos procesas. 

Idealizavimo – manoma, kad IRT gali išspręsti visas viešojo sektoriaus 
veiklos problemas („sidabrinė kulka“). 

Integravimo – IRT diegimas siejamas su visa viešojo sektoriaus reforma. 
Vykdant e. valdžios plėtrą būtina iš izoliavimo stadijos pereiti į integra-

vimo, vengiant idealizavimo stadijos. 
Siekiant, kad piliečiai ir verslas patogiau galėtų pasinaudoti e. valdžios ga-

limybėmis, pirmaujančiose šalyse e. valdžios interneto vartai orientuojami ne į 
e. viešųjų paslaugų paiešką ir teikimą, o į pagalbą piliečiui ir verslui tam tikroje 
gyvenimiškoje situacijoje (angl. Life event). Kiekvienos tokios situacijos atveju 
per e. valdžios vartus suteikiama informacija apie būtinus atlikti veiksmus ir 
teikiamas viešąsias paslaugas, jų įkainius, kartu duodant nuorodas į paslaugų 
internetinius adresus. 

Norint nustatyti e. valdžios tendencijas ir plėtros kryptis, būtini moksli-
niai tyrimai. 2006–2007 m. Europos Komisija 6-osios Bendrosios programos 
pagrindu finansavo projektą „Elektroninės valdžios mokslinių tyrimų ir te-
chnologijų plėtros gairės 2020“, kurio vienu iš partnerių buvo ir Mykolo Ro-
merio universitetas90. Projekte taip pat dalyvavo ir JAV mokslininkai, gavę 
specialų vyriausybės finansavimą. Įvertinus tarpdisciplininę e. valdžios tyrimų 
specifiką (apima kompiuterių, socialinius, humanitarinius mokslus), buvo 

                                                
89 Heeks, R.B. & Davies, A. (2001) Different approaches to information age reform, in Rein-

venting Government in the Information Age, R.B. Heeks (ed.), Routledge, London, 22–48. 
90 EC 6th Framework Programme project eGovRTD2020 http://www.egovrtd2020.org (žiūr. 

2009 12 12). 
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nustatytos tyrimų spragos91. Nustatyta, kad JAV vykdomi kelių mokslo šakų 
problematiką apimantys e. valdžios moksliniai tyrimai, o ES daugiausia pa-
brėžia technologines šios srities problemas, nors pastaruoju metu kai kurios 
šalys (pvz., Vokietija, Italija, Švedija, Didžioji Britanija) jau atlieka ir tarpdis-
ciplininius, ne vien tik į IRT orientuotus, e. valdžios tyrimus.  

JAV e. valdžios plėtros moksliniai tyrimai davė gerų rezultatų. 2002 m. 
patvirtintoje į pilietį orientuotos e. valdžios strategijoje buvo deklaruotas sie-
kinys, kad bet kurią viešą elektroninę paslaugą galima gauti trimis klavišo 
spustelėjimais (principas „3 clics“). Kitas siekinys buvo pertvarkyti valstybės 
valdymo struktūrą ir sumažinti išlaidas. Tuo tikslu JAV 2002 m. pirmoji pa-
saulyje priėmė e. valdžios įstatymą (vėliau jį priėmė ir Austrija). Šiuo įstatymu 
buvo įtvirtintas ir apibrėžtas mišrus e. valdžios plėtros valdymo modelis – 
aukščiausiam valdymo lygmeniui buvo palikta atsakomybė už e. valdžios ar-
chitektūrinius sprendimus, o atskirų projektų įgyvendinimas buvo perduotas 
atitinkamoms žemesnio valdymo lygmens įstaigoms. Kiekvienos įstaigos pro-
gresas e. valdžios plėtros srityje įvertinamas kasmet visos šalies mastu, geriau-
sių rezultatų pasiekę padaliniai yra finansiškai skatinami, o jų geroji patirtis 
siūloma visiems. 

E. vyriausybės sėkmė ir potencialas jau dabar akivaizdus keliose ES šalyse 
(Austrija, Jungtinė Karalystė, Suomija, Švedija ir kt.), kurios yra tarp pasaulio 
lyderių. Elektroninės sąskaitos Danijoje padeda mokesčių mokėtojams sutau-
pyti 150 milijonų EUR, o verslo įmonėms – 50 milijonų EUR per metus. 
Įdiegus tokią sistemą visoje ES, per metus būtų galima sutaupyti daugiau nei 
50 milijardų EUR. Belgijoje neįgalieji išmokas internetu gali gauti per keletą 
sekundžių, o anksčiau tai trukdavo 3 ar 4 savaites. Tokiomis greitomis ir pa-
togiomis paslaugomis galėtų naudotis visi Europos piliečiai daugelyje viešųjų 
sričių92. 

Kaip ir perkeliant verslą į elektroninę erdvę, buvo įgyvendinta ir daug 
nesėkmingų IRT projektų. Dalis jų tiesiog buvo skirta sukurti kuo daugiau 
interneto svetainių ir paslaugų internete, nepaisant jų poreikio, kokybės ir 
naudingumo piliečiams, arba kurti atskirus e. valdžios techninės infrastruktū-
ros elementus, deja, jie nedavė jokios naudos e. valdžios plėtrai.  

                                                
91 Gap analyse eGovRTD2020 Roadmapping eGovernment Research: Visions and Measures 

towards Innovative Governments in 2020. Printed in Italy, 2007.  
92 Europos Komisija. Komunikatas KOM(2005) 229 „i2010 – Europos informacinė visuome-

nė augimui ir užimtumui skatinti“. 
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E. valdžios plėtra Lietuvoje 
 
Programiniai dokumentai  
Pagrindinis programinis dokumentas, nusakantis e. valdžios plėtrą, yra 

2002 m. patvirtinta Valstybės ilgalaikės plėtros strategija93. Šios strategijos 
Žinių visuomenės prioriteto 3-ioje dalyje „Valstybės valdymas ir savivalda“ 
numatytas ssvarbiausias tikslas – modernizuoti viešojo administravimo si-
stemą – siekti sukurti nukreiptą į ateitį viešąjį administravimą, adekvatų 
Europos Sąjungos šalyse suformuotoms normoms ir tradicijoms. 

Pagrindiniai viešojo administravimo tobulinimo veiksmai buvo numaty-
ti plėtojant kelias pagrindines strategines kryptis, viena iš kurių yra elektroni-
nės valdžios projektų įgyvendinimas, elektroninės vyriausybės plėtra.  

Šiai krypčiai priklauso naujų informacinių ir telekomunikacinių techno-
logijų pritaikymas teikiant viešojo administravimo paslaugas gyventojams ir 
verslui. Strategijoje pabrėžiama, kad šiuolaikinė valstybė turi ypatingą dėmesį 
skirti elektroninės vyriausybės galimybių plėtrai, diegti informacines techno-
logijas viešojo administravimo srityje, skatinti valdžios institucijų veiklos 
veiksmingumą, plėtoti elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir elektroninę 
demokratiją. 

Plėtojant informacinių technologijų panaudojimą valstybės institucijų 
priimamų sprendimų veiksmingumui skatinti numatyta diegti informacinių 
technologijų ir telekomunikacijų priemones viešojo administravimo instituci-
jų darbe, užtikrinti jų saugumą; sukurti visiškai funkcionalią, integralią vals-
tybės registrų sistemą, užtikrinti valstybės registrų sąveiką, sukauptų duome-
nų kokybę ir prieinamumą; diegti svarbiausias valstybės institucijų, savivaldy-
bių ir teismų tarpusavyje veikiančias informacines sistemas; informacinių te-
chnologijų produktams taikyti lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimus.  

Strategijoje laukiama, kad eelektroninės valdžios projektų įgyvendini-
mas padidins valdymo sistemos veiksmingumą, sumažins valstybės tar-
nautojų skaičių, pagerins valdymo kokybę ir operatyvumą.  

Strategijoje numatyta įgyvendinti vieno langelio principą ir užtikrinti 
priimamų sprendimų skaidrumą. Kiekvienas valstybės gyventojas ar ūkio sub-
jektas galėtų ir sugebėtų veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis: ginti savo in-
teresus viešojo administravimo (valstybės ir savivaldybių) institucijose, gauti 
                                                
93 Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkri-

čio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin. 2002, Nr. 113-5029). 



 709

operatyvius ir kuo išsamesnius atsakymus į rūpimus klausimus, veiksmingai 
apskųsti neteisėtus valstybės tarnautojų veiksmus. 

Kitas programinis dokumentas, susijęs su e. valdžios plėtra Lietuvoje, 
buvo 2002 m. Vyriausybės nutarimu patvirtinta EElektroninės valdžios kon-
cepcija94. Joje buvo išdėstytas Vyriausybės požiūris į elektroninės valdžios 
reiškinius Lietuvoje, siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimą valstybės ir savi-
valdybių institucijoms, gyventojams, verslo subjektams ir tam panaudojant 
skaitmenines technologijas. Koncepcijoje formuluojama svarbi nuostata – 
įgyvendinant e. valdžios projektus, pertvarkyti valdymo struktūrą, įįdieg-
ti e. valdžią, kad valstybės valdymas taptų atviresnis, demokratiškesnis, 
atskaitingesnis, efektyvesnis95. Visos Lietuvos Respublikos institucijos turi 
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant e. valdžios projektus.  

Koncepcijoje prognozuojama, kad ppokyčiai, susiję su e. valdžios pro-
jektų įgyvendinimu (valstybės valdymo modernizavimu), bus labai ryš-
kūs. Informacinių technologijų taikymas ir visų jų galimybių panaudojimas 
gerokai pakeis sampratą apie tai, koks turi būti valdymas, kokia ir kaip turi 
būti atliekama kontrolė, kaip turi būti atsiskaitoma už darbo rezultatus, kaip 
turi būti vertinamas valstybės tarnautojų veiklos efektyvumas. Tai turės įta-
kos tiek gyventojams, tiek institucijoms. Didelių pokyčių laukiama ir gyven-
tojų aptarnavimo, informacijos valdymo, sprendimų priėmimo srityse. Ka-
dangi vviešajam administravimui e. valdžia yra priemonė įgyvendinti vals-
tybės valdymo reformą, ateityje ji bus priemonė valstybės funkcijoms at-
likti. Padedant informacinėms technologijoms, gali būti efektyviai įdiegti jos 
ideologiniai pamatai – orientuotis į vartotoją ir pritaikyti verslo valdymo 
modelius institucijų darbe. Todėl viiešojo administravimo srityje e. valdžios 
projektų įgyvendinimas atneš didelių struktūrinių permainų, keisis val-
dymo struktūra, institucijos turės glaudžiai bendradarbiauti su privačiu sek-
toriumi, diegdamos verslo valdymo modelius,  o numatomi rezultatai su 
kaupu atpirks investuotas pastangas ir lėšas. Koncepcijoje pateikiamas 
tikslas – didinti Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios sprendimų pri-
ėmimo skaidrumą, kokybiškiau ir efektyviau teikti visuomenei, verslo subjek-
tams ir institucijoms viešąsias paslaugas ir informaciją,, tam panaudoti infor-
                                                
94 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 2115 „Dėl 

elektroninės valdžios koncepcijos patvirtinimo“.  
95 Aut. past. Tiesa, koncepcijoje pateikiamas gana siauras e. valdžios projekto apibrėžimas – tai 

„projektas, kuris apima vienos institucijos ar bendrus kelių institucijų (…) projektus ir kurio 
tikslas – perkelti viešųjų paslaugų teikimą į skaitmenines technologijas“.  



 710 

macinių technologijų teikiamas galimybes. Svarbiausias uždavinys –– pasiekti, 
kad nuo 2005 metų viešosios paslaugos gyventojams ir verslo subjektams 
iki trečiojo lygio turės būti perkeltos į internetą ir teikiamos naudojant 
skaitmenines technologijas (atsižvelgiant į EK rekomenduotą paslaugų są-
rašą). Tačiau koncepcijoje nėra pateikta e. valdžios apibrėžimo, tik teiginys, 
kad e. valdžios projektai perkelia viešųjų paslaugų teikimą į skaitmenines te-
chnologijas. 

Įgyvendinant šią koncepciją ir diegiant e. valdžios projektus, numatyta 
būtinybė keisti teisinę aplinką ir parengti e. valdžios veikimą įteisinančius 
įstatymus. Įgyvendinant e. valdžios projektus, kartu bus vykdomos ir viešojo 
administravimo reformos. Tai leis išvengti neefektyvaus valdymo automati-
zavimo proceso. Iki 2003 m. vidurio numatyta sukurti juridinių ir fizinių as-
menų tapatybės nustatymo informacinėse sistemose  koncepciją, o paskui bus 
sukurta pati gyventojų tapatybės nustatymo sistema. 

Koncepcijoje numatyta, kad bus nustatyti standartiniai reikalavimai e. 
valdžios projektų tarpusavio sąsajoms ir sąsajoms su vartotojais. Būtina e. val-
džios projektų funkcionavimo sąlyga – standartinių procedūrų ir suderintų 
duomenų perdavimo formatų naudojimas, kai reikia keistis informacija. Nu-
matyta sukurti saugų valstybės institucijų tinklą (toliau vadinama – SVIT), 
apimantį visas valstybės institucijas, mažinant skaitmeninę atskirtį sukurti 
viešų interneto prieigos taškų, padėti neįgaliesiems lengviau įsilieti į visuome-
nę.  

Koncepcijoje jau buvo deklaruojamas vieno langelio principas, kai fizi-
niams ir juridiniams asmenims nereikės rūpintis atliekamų viešojo administ-
ravimo procedūrų eiga, nes tai atliks valstybės informacinės sistemos, gyven-
tojams ir verslo subjektams tiesiogiai nedalyvaujant. 

Nors koncepcijoje daug bendrų teiginių ir mažoka konkretumo, tačiau 
joje pabrėžiama dauguma svarbiausių 2000–2002 m. Europos programinių 
dokumentų e. valdžios plėtros teiginių, numatoma elektroninių viešųjų pa-
slaugų (24/7) plėtra ir būtinybė pertvarkyti viešojo administravimo instituci-
jų valdymą naudojant IRT.  

Realizavus Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių 
planą, buvo tikimasi pasiekti, kad 90 procentų pagrindinių viešųjų paslaugų 
iki 2008 metų būtų teikiama naudojant IRT, taip labai pagerės sąlygos tiek 
verslo subjektams, tiek ir gyventojams, nes jie galės įvairias viešąsias paslaugas 
gauti pasitelkę IRT, taigi sutaupyti daug laiko ir lėšų. 
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Atsakomybė už e. valdžios įgyvendinimą paskirstyta šioms institucijoms: 
� e. valdžios projektų valdymo institucija (Vidaus reikalų ministerija) 

atsakinga už SVIT plėtrą, viešųjų paslaugų teikimo naudojant IRT 
priežiūrą, vartotojų tapatybės nustatymo sistemos kūrimą; 

� e. valdžios projektų koordinavimo ir stebėjimo institucija (Informaci-
nės visuomenės plėtros komitetas prie LRV) atsakinga už bendros e. 
valdžios infrastruktūros kūrimą, e. valdžios koncepcijos įgyvendinimo 
stebėjimą bei instrukcijų parengimą ir žinybiškumo, susiskaidymo bei 
lėšų švaistymo išvengimą, projektų koordinavimo metodikos sudary-
mą ir suderinamumo standartų rengimą. 

� Viešojo administravimo institucijos atsako už e. valdžios strategijos 
sukūrimą ir plėtojimą pačioje institucijoje. 

� Lietuvos Respublikos Vyriausybės Informacinės visuomenės plėtros 
komisija, vadovaujama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, 
teiks pasiūlymus, kaip nustatyti strateginę e. valdžios plėtros kryptį ir 
e. valdžios projektų tikslus, kontroliuos e. valdžios uždavinių įgyven-
dinimo eigą, padės įtraukti institucijas į šios koncepcijos įgyvendini-
mą. 

Kitas programinis dokumentas, susijęs su e. valdžios plėtra, buvo 2004 
m. patvirtinta  Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija96, pa-
rengta įgyvendinant Valstybės ilgalaikės raidos strategiją ir LRV nutarimą dėl 
strateginių tikslų plėtoti informacinę ir žinių visuomenę. Bendruose strategi-
jos nuostatuose nurodomas poreikis didinti valstybės valdymo efektyvumą, 
gerinti viešųjų paslaugų kokybę diegiant šiuolaikinius vadybos metodus. Nu-
matoma, kad Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ypač daug dėmesio bus ski-
riama šioms sritims: geresniam valdymui, žmoniškųjų išteklių valdymui, nau-
jovėms teikiant viešąsias paslaugas, eelektroninei valdžiai. Strategijoje tikslui 
„Sukurti skaidrią, veiksmingą, orientuotą į rezultatus ir tinkamą asmenų ap-
tarnavimą viešojo administravimo sistemą, pagrįstą IT“ pasiekti buvo keliami 
penki uždaviniai, iš kurių tik vienas buvo tiesiogiai susietas su IT:  

� Tobulinti viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų pri-
einamumą, kokybę, skaidrumą ir trumpinti trukmę plačiau naudojan-
tis patikimų IT galimybėmis per IT prieinamumo gyventojams didi-

                                                
96 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 488 „Dėl Viešojo 

administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos patvirtinimo“.  
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nimą, sprendimų priėmimo skaidrumo didinimą, e. viešųjų paslaugų 
teikimą. 

Strategijoje e. valdžia neapibrėžiama ir paminėta tik prabėgtomis, re-
miantis 2001 m. Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros kon-
cepcija, kurios vienas iš pagrindinių tikslų kuriant informacinę visuomenę 
Lietuvoje – modernizuoti valstybės valdymą, tam panaudojant kompiuteri-
zuotus informacijos šaltinius, sukuriant tinkamą teisinę aplinką, tobulinant e. 
valdžią, suteikiant gyventojams realias galimybes nevaržomai gauti iš visų vals-
tybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, sudarant sąlygas plėto-
ti Lietuvos informacinę visuomenę, teikti pasiūlymus, kritikuoti, dalyvauti 
priimant sprendimus. 

2005 m. buvo patvirtinta LLietuvos informacinės visuomenės plėtros 
strategija97, kurioje realizuojant eEurope politines iniciatyvas buvo numato-
ma, kad įgyvendinus šią strategiją Lietuva sudarys palankią informacinės vi-
suomenės plėtrai teisinę ir institucinę aplinką, vviešojo administravimo ins-
titucijos padidins elektroninės valdžios galimybes, gyventojams ir verslui 
bus teikiamos naujos kartos viešosios paslaugos, pagrįstos informacinių ryšių 
technologijų naudojimu. Tai leis pasiekti, kad iki 2010 m. viešosiomis elekt-
roninėmis paslaugomis naudotųsi 40 proc. Lietuvos gyventojų, o 70 proc. vie-
šųjų elektroninių paslaugų būtų teikiama vieno langelio principu. Strategijoje 
pabrėžiama, kad vienas svarbiausiųjų uždavinių šiuolaikinei valstybei – sukur-
ti viešojo administravimo sistemą, kuri geriau dirbtų ir mažiau kainuotų, o jos 
veikla būtų skirta šalies gyventojams, jų reikmėms ir gerovei.  

Todėl vienas iš strategijos prioritetų – vviešojo administravimo moder-
nizavimas panaudojant IT. Tam būtina diegti IT viešojo administravimo 
srityje: kurti elektroninę valdžią, didinti viešojo administravimo institucijų 
veiklos efektyvumą, plėtoti elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, užtikrinti 
elektroninės demokratijos kūrimąsi. Tiek Europoje, tiek visame pasaulyje vis 
daugiau dėmesio skiriama informacinės visuomenės plėtrai, ir vienu iš svar-
biausiųjų veiksnių nurodoma internetu teikiamų viešųjų paslaugų plėtra. 
Svarbiausios į gyventoją, kaip vartotoją, orientuotų naujos kartos viešųjų pa-
slaugų (t. y. elektroninės valdžios paslaugų) savybės – paslaugų kokybė, leng-
vas ir greitas pasinaudojimas jomis, visuotinis prieinamumas. Tačiau šioje 
strategijoje e. valdžios sąvoka dar neapibrėžiama. 

                                                
97 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 8 d nutarimas Nr. 625 „Dėl Lietuvos in-

formacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo“.  
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2006 m.. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtino LLietuvos infor-
macinės visuomenės plėtros 2006–2008 metų programą98. Šios Progra-
mos nuostatos atitinka EK komunikato „i2010 – Europos informacinė vi-
suomenė augimui ir užimtumui skatinti“ keliamus uždavinius. Programoje 
jau įįvestas atitinkantis EK rekomenduojamą elektroninės valdžios api-
brėžimas ir teigiama, kad šiuolaikinės valstybės viešojo administravimo veiklą 
orientuoja į veiksmus, jungiančius IRT galimybes su perspektyviais valstybės 
valdymo būdais, o modernizuojant viešąjį administravimą, svarbus vaidmuo 
tenka viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę planams. Viešasis sekto-
rius, siekdamas teikti geros kokybės paslaugas visais lygiais, turi gebėti greitai 
reaguoti į iššūkius, nuolat diegdamas inovacijas, gebėti greitai diegti naujas te-
chnologijas, keisti paskirtį ir atliekamos veiklos apimtį, kad pokyčiai vyktų vi-
sose viešojo administravimo institucijose.  

Deja, šie teiginiai ilgą laiką nebuvo įtraukti į Viešojo administravimo 
modernizavimo planus ir strategijas. 

Tik 2009 m. gegužės mėn. Vyriausybės nutarimu VViešojo administra-
vimo plėtros iki 2010 metų strategija pagaliau bbuvo pakeista99, įtraukus į 
ją e. valdžios plėtrą, o buvusi e. valdžios koncepcija nustojo galioti. Šioje 
strategijoje atskirame 48 punkte „E. valdžia“ pateikiamas platus ir panašus į 
EK 2003 m. rekomenduotą elektroninės valdžios apibrėžimas:  „Visuma vie-
šojo administravimo veikloje diegiamų IRT, organizacinių šios veiklos 
pokyčių ir naujų įgūdžių, skirtų viešosioms ir administracinėms paslau-
goms, demokratiniams procesams ir viešajai politikai tobulinti, suvo-
kiama kaip e. valdžia“. Kadangi šiame apibrėžime nėra visai aišku, ar kalba-
ma apie IRT diegimo, ar viešojo administravimo organizacinius pokyčius, 
strategijoje toliau nuodugniau paaiškinama e. valdžios plėtros svarba: Šiuolai-
kinės valstybės, ssiekdamos našaus, efektyvaus ir skaidraus valstybės val-
dymo, savo veiklą viešojo administravimo srityje oorientuoja į veiksmus, 
jungiančius šiuolaikines IRT galimybes su perspektyviais valstybės val-
dymo būdais. SSiekiant užtikrinti e. valdžios plėtrą, reikia pertvarkyti vi-
dinius viešojo administravimo procesus, nuosekliai plėtoti elektroninį tu-
rinį ir infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų duomenų teikimą tarp vals-

                                                
98 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 615 „Dėl Lietuvos 

informacinės visuomenės plėtros 2006–2008 metų programos patvirtinimo“.  
99 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.  gegužės 13 d. nutarimas Nr. 464 „Dėl Viešojo 

administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos pakeitimo“.  
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tybės registrų ir informacinių sistemų, saugiai identifikuoti ir autentifikuoti 
asmenis elektroninėje erdvėje, užtikrinti efektyvų elektroninio parašo naudo-
jimą tvarkant ir saugant elektroninius dokumentus bei asmenims, kurie krei-
piasi į viešojo administravimo institucijas ir įstaigas, nustatyti. IRT pritaiky-
mas viešajame sektoriuje atveria naujas asmenų bendravimo su valstybės ir sa-
vivaldybių institucijomis ir įstaigomis galimybes.   

Strategijoje pirmą kartą oficialiai apibrėžti 5 viešųjų ir administracinių 
paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygiai, pagaliau ištaisius kai kurias e. 
valdžios koncepcijoje buvusias klaidas, tačiau trūksta nuorodų apie galimybę 
už elektronines viešąsias paslaugas paslaugas sumokėti internetu.  

 
 
E. valdžios pasiekimai Lietuvoje 
 
Kai kurie e. valdžios plėtros aspektai pateikti įvairiuose šaltiniuose [Pet-

rauskas, R.; Kalinauskienė, E. Elektroninės valdžios moksliniai tyrimai: Lie-
tuva pasaulio kontekste. Viešasis administravimas. 2007, 3(15): 65–70; Au-
gustinaitis, A.; Petrauskas, R. The First Steps of E-Governance in Lithuania: 
from Theory to Practice. Electronic government: Proceedings of First Interna-
tional conference EGOV 2002, Aix-en-Provence. France, Sept 2-6, 2002. R. 
Traunmuller, K. Lenk (eds.). Berlin Heidelberg New York: Springer 2002, p. 
438–445. ISBN 3-540-44121-2; Augustinaitis, A.; Petrauskas, R. eParticipa-
tion Development in Lithuania: Research Projects. Electronic Government. 
Schriftenreihe Informatik, vol. 15. ISBN 3-85487-830-3.U. Linz: Trauner 
Vrl., 2005 p. 233–240]. Viena iš svarbiausių e. valdžios plėtros krypčių – 
skaitmeninės atskirties mažinimas – Lietuvoje pastaruoju metu sėkmingai 
sprendžiama [Petrauskas, R.; Kiškienė, A.; Bilevičienė T. E-inclusion as the 
part of e-government development in Lithuania. Viešoji politika ir administ-
ravimas. 2008, Nr. 23, p. 48–58]. Asmenų, kurie naudojasi kompiuteriu, 
2008 m. padaugėjo iki 55,7 proc., o kurie naudojasi internetu– iki 53,1 
proc.100. Sėkmingai įgyvendinama Visuotinio kompiuterinio raštingumo pro-
grama. Nuo 2002 m. integruojant privataus verslo, valdžios ir ES struktūrinių 
fondų išteklius, buvo sukurtas vienas tankiausių ES viešosios interneto priei-

                                                
100 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.  gegužės 13 d. nutarimas Nr. 464 „Dėl Viešojo 

administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos pakeitimo“.  
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gos taškų kaimiškosiose vietovėse tinklas (2008 m. šiame tinkle integruoti 
875 VIPT). 

Lietuvoje sėkmingai sukurtas saugus valstybinis duomenų perdavimo 
tinklas (SVDPT), sudarantis sąlygas valdžios institucijoms saugiai keistis in-
formacija ir užtikrinantis registrų bei valstybės informacinių sistemų apsaugą. 

Didinant elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslau-
gų prieinamumą, sukurta valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų elekt-
roniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų interneto svetainė 
„Elektroniniai valdžios vartai“ (www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt ir 
www.govonline.lt). Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija gyven-
tojams ir verslo subjektams apie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų 
elektroniniu būdu teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas. Populia-
riausios elektroniniu būdu teikiamos viešosios paslaugos gyventojams yra pa-
teikti mokesčių deklaracijas ir susigrąžinti sumokėtą gyventojų pajamų mo-
kesčio dalį (61,34 proc.); ieškoti laisvų darbo vietų ir užsakyti informaciją ap-
ie atsiradusias laisvas norimas darbo vietas ir kt. 

Pagaliau įgyvendintas Asmenų identifikavimui elektroninėje erdvėje rei-
kalingos infrastruktūros sukūrimo projektas, kuriuo siekiama sudaryti rei-
kiamas sąlygas asmenis identifikuoti elektroninėje erdvėje.  

Užbaigtas stambus per 2006–2008 m. įgyvendintas e. valdžios projektas 
„Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo 
– sistemų sąveikos gebos sukūrimas“. Vienas iš pagrindinių šio projekto užda-
vinių – įdiegti priemones (bendrąją terpę), leisiančias organizuoti ir valdyti 
duomenų mainus tarp įvairiose technologinėse terpėse funkcionuojančių in-
formacinių sistemų subjektų, dalyvaujančių valstybės valdyme, elektroniniu 
būdu teikiant viešąsias ir administracines paslaugas. Įgyvendinant šį projektą, 
įsigyta duomenų mainų platforma, skirta duomenų mainams tarp institucijų, 
atsakingų už viešųjų ir administracinių paslaugų elektroniniu būdu teikimą, 
įgyvendinti, atnaujintas ir su ja susietas viešųjų ir administracinių paslaugų 
portalas „Elektroniniai valdžios vartai“. 

Nors Lietuvoje žengtas didelis žingsnis į priekį teikiant elektronines vie-
šojo sektoriaus paslaugas, tačiau vis dar gerokai atsiliekama nuo daugumos 
Europos šalių (žr. lentelę 1). Šioje srityje Lietuva užima 24–27 vietas tarp 31 
šalies. Ypač bloga padėtis su elektroninių paslaugų orientavimu į piliečius, kur 
Lietuvos rodiklis sudaro tik 8 proc. Jei JAV stengiasi, kad pilietis galėtų pa-
siekti norimą elektroninę viešąją paslaugą trimis klavišo spustelėjimais, Lietu-
voje tam dažnai reikia bent 6–8 spustelėjimų. Labai mažai paslaugų pasiekia-
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ma per pažangias „gyvenimo įvykių“ sąsajas. Daug pinigų išleista elektroni-
niam parašui įdiegti viešajame sektoriuje, bet realiai iki šiol dauguma aukštes-
nio elektroninių paslaugų pasiekiama identifikuojantis privačių bankų siste-
mose. Per mažai dėmesio skiriama moksliniams tyrimams e. valdžios plėtros 
srityje [Petrauskas, R.; Kalinauskienė, E. Elektroninės valdžios moksliniai ty-
rimai: Lietuva pasaulio kontekste. Viešasis administravimas. 2007, 3(15): 65–
70]. 

Elektroninės valdžios 2002 m. koncepcijoje buvo deklaruojama, kad 
elektroninių verslo valdymo modelių diegimas ir elektroninė valdžia įneš 
ženklių pokyčių į viešojo sektoriaus valdymą, deja, to iki šiol neįvyko ir šie lū-
kesčiai 2009 m. perkelti į viešojo sektoriaus plėtros iki 2010 m. strategiją. To-
dėl galima konstatuoti, kad tik dabar Lietuvos viešojo administravimo strate-
gija iš izoliavimo stadijos (kai strategijose deklaruojama IRT svarba viešojo 
sektoriaus veikloje, tačiau iš tikrųjų IRT diegimas yra vykdomas tarsi atskiras 
nuo visos reformos) perėjo į integravimo stadiją, kai IRT diegimas realiai sie-
jamas su visa viešojo sektoriaus reforma. Kol kas taip pat neįgyvendintas vie-
no langelio principas, kai teikiant paslaugas tarp savęs turi bendrauti kelios 
viešojo sektoriaus institucijos. 

Kalbama, kad e. valdžios projektams iki šiol išleista apie 150 mln. Lt, ta-
čiau nėra bendro visų e. valdžios projektų plano, viešai prieinamo tų projektų 
sąvado, neatliekama (ar bent visuomenei nežinoma) tų projektų ekonominio 
pagrįstumo ir realių pasiektų rezultatų analizė.  

Apibendrinant galima teigti, kad elektroninės valdžios reiškinys atsirado 
viešajame sektoriuje diegiant elektroninius verslo vadybos modelius ir naujas 
informacines ryšio technologijas, siekiant modernizuoti valdymą, mažinti 
valdymo grandžių skaičių ir administracines išlaidas, gerinti paslaugų teikimą 
piliečiams ir verslui perkėlus jas į elektroninę erdvę. 

Programiniuose dokumentuose pabrėžiama elektroninės valdžios plėtros 
būtinybė, siekiant efektyvaus viešojo sektoriaus valdymo, naudojant šiuolai-
kines informacines technologijas ir žiniomis grįstus vadybos metodus, kartu 
gerinant valdžios bendravimą su piliečiais ir verslu. 

Kad e. valdžios plėtra būtų sėkminga, valstybių viešojo administravimo 
strategijos turi pereiti nuo izoliavimo stadijos, kai strategijose deklaruojama 
IRT svarba, tačiau iš tikrųjų IRT diegiamos atskirai nuo visos viešojo sekto-
riaus reformos, į integravimo stadiją, kai IRT diegimas daro didelę įtaką vie-
šojo sektoriaus reformai. 
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Pirmaujančiose užsienio šalyse e. valdžios plėtra užima svarbią vietą mo-
dernizuojant valstybės valdymą. JAV e. valdžios plėtra traktuojama kaip vie-
nas iš 5 pagrindinių valstybės valdymo modernizavimo veiksnių, sėkmingai 
vykdoma 2002 m. į pilietį ir rezultatus bei valdžios išlaidų mažinimą orien-
tuota e. valdžios strategija. Austrija, Slovėnija, Suomija ir kelios kitos šalys už-
tikrino 90–100 proc. elektroninių viešųjų paslaugų pasiekiamumą, moderni-
zavo viešojo sektoriaus struktūras. 

Lietuva padarė didelę pažangą mažindama skaitmeninę atskirtį – 875 
viešųjų interneto prieigos taškų tinklas yra vienas tankiausių ES, interneto 
vartotojų skaičius viršijo 50 proc., sukurtas saugus valstybinis duomenų       
perdavimo tinklas, elektroninės valdžios interneto vartai, nemažai viešųjų pa-
slaugų perkelta į elektroninę erdvę.  

Lietuvos 2002 m. programiniuose dokumentuose buvo deklaruojama, 
kad elektroninių verslo valdymo modelių diegimas ir elektroninė valdžia įneš 
ženklius pokyčius viešojo sektoriaus valdyme, tačiau iki šiol to neįvyko ir šie 
lūkesčiai 2009 m. buvo perkelti į viešojo sektoriaus plėtros iki 2010 m. strate-
giją. Šis procesas turi būti paspartintas. 

Nors Lietuvoje žengtas didelis žingsnis į priekį teikiant elektronines vie-
šojo sektoriaus paslaugas, tačiau šioje srityje vis dar gerokai atsiliekama nuo 
daugumos Europos šalių, bloga padėtis nukreipiant elektronines paslaugas pi-
liečiams, mažai paslaugų pasiekiamos per pažangias „gyvenimo įvykių“ sąsajas, 
nėra bendro viešai prieinamo visų e. valdžios projektų plano ir tų projektų są-
vado, neatliekama (ar bent visuomenei nežinoma) e. valdžios projektų eko-
nominio pagrįstumo ir realių pasiektų rezultatų analizė, per mažai dėmesio 
skiriama moksliniams tyrimams e. valdžios plėtros srityje. Šių klausimų spen-
dimas svarbus tolesnei e. valdžios plėtrai Lietuvoje. 



�
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ASMENS  IR  VALSTYBĖS  SAUGUMO  
SAMPRATA,  UŽTIKRINIMO  POREIKIS  
IR  PROBLEMOS 
 
 
 
Saulius Greičius, Birutė Pranevičienė 
 
 
 
Saugumo poreikis laikomas vienu svarbiausiu asmens poreikių. Poreikis 

yra tai, ko objektyviai reikia, norint užtikrinti žmogiškąją egzistenciją. Paste-
bima, jog besikeičiančiame pasaulyje vyksta permainos ir asmens poreikių si-
stemoje: atsiranda naujų poreikių, kurie iš dalies gali būti nulemti techninių, 
medicinos, biologijos, chemijos, fizikos ir kitų mokslų pažangos. Nepaisant 
tam tikro istorinio meto, valstybėse vyraujančių moralės nuostatų, teisinės 
sąmonės kontekste išryškėjusių skirtumų žmogaus poreikių sistemoje, vis dar 
nepaneigiama A. Maslowo „piramidė“, leidžianti hierarchizuoti žmogaus po-
reikius – „įvertinus žmogaus poreikių klasifikaciją, galima būtų išskirti: 

1. pirmojo lygio pagrindinius poreikius – saugumo ir gerovės; 
2. antrojo lygio pagrindinius poreikius – laisvės, lygybės, minties, sąži-

nės, religijos ir kt.“101. 
Neatsitiktinai daugelyje tarptautinių dokumentų įtvirtinta asmens teisė į 

saugumą: Visuotinė žmogaus teisių ir laisvių deklaracija skelbia, jog „kiekvie-
nas turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą“102, Žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių konvencija – „kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir saugumą“103. 

Minėtos nuostatos deklaracijose neapibrėžia, kaip yra suprantamas as-
mens saugumas, kokias sąlygas įvykdęs asmuo gali būti laikomas saugiu. Ar 
įmanoma užtikrinti asmens saugumą, neužtikrinus valstybės saugumo nuo iš-
                                                
101 Pumputis, A. Poreikių ir žmogaus teisių sistemos klausimu. Jurisprudencija, 2000, 15(7):62. 
102 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Valstybės žinios. 2006, Nr. 68, publikacijos Nr. 2497,    

3 str. 
103 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija. Vilnius, 2000, 5 str. 
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orinių grėsmių, kitaip sakant, neužtikrinus nacionalinio saugumo? Ar asmuo 
jausis saugus ekonominio nestabilumo sąlygomis? Kiek išorinės valstybės 
grėsmės paveikia visuomenės narių saugumą? Kiek vidiniai konfliktai, visuo-
menės narių ar jų grupių santykių nedarna gali pakenkti nacionaliniam sau-
gumui?  

 
 
Saugumo sampratos įvairovė ir turinio atskleidimo sunkumai 
 
Kaip teigia A. Wolfersas, „Saugumas bet kuria objektyvia prasme matuo-

ja grėsmės nebuvimą turimoms vertybėms, o subjektyvia prasme nebuvimą 
baimės, kad tos vertybės bus užpultos.“104 

Apibrėžiant saugumo sąvoką, tenka ieškoti saugumo objekto, kitaip sa-
kant, atsakyti į klausimą – kieno saugumas? Tik apsibrėžus objektą, galima 
ieškoti atsakymo į klausimą – kokios yra būtinos saugumo sąlygos?  

Saugumo sąvokos turinys gali būti atskleidžiamas remiantis tradicine 
saugumo (nacionalinio saugumo) samprata arba dėl antropocentrinio mąs-
tymo įtakos susiformavusia žmogaus (individo) saugumo samprata. Taigi ga-
lima nurodyti mažiausiai du objektus – t. y. valstybę ir individą. 

 Siekiant išanalizuoti saugumo turinį, paprastai apibrėžiamos grėsmės, 
galinčios sumažinti saugumą. Saugumo sampratos turinys keičiasi – jis gali 
kisti pagal objektyvias aplinkybes, lemiančias naujas grėsmes asmeniui ir vals-
tybei. Ilgą laiką didžiausia valstybių saugumo problema buvo laikoma karinio 
užpuolimo grėsmė, kuri skatino valstybes vienytis, siekiant bendrų saugumo 
užtikrinimo tikslų. Šiuo metu didžiules grėsmes valstybėms kelia aplinkosau-
gos problemos, jos verčia valstybes kartu ieškoti išeičių. Atitinkamai galima 
nurodyti „siaurąją“ ir „plačiąją“ saugumo sampratas, kurios turėtų būti in-
terpretuojamos kaip labiau papildančios viena kitą nei prieštaraujančios. 

Pagal objektą gali būti įvardijamos šios saugumo sampratos: tradicinė 
(nacionalinė) ir žmogaus (individo).  

 
 

                                                
104 Wolfers, A. Discord and Collaboration, Baltimore. Johns Hopkins University Press, 1962, p. 

150.  
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Tradicinė saugumo koncepcija  
 
Tradicinė saugumo koncepcija siejama su valstybės arba nacionalinio 

saugumo užtikrinimu, pagrindine grėsme nacionaliniam saugumui yra laiko-
mas karinis užpuolimas. Šaltojo karo metu saugumas Europoje buvo suvo-
kiamas kaip karinis terminas. Tradicinis saugumo supratimas sutelktas į kari-
nes grėsmes105.  

Pagal tradicinę saugumo sampratą saugumo objektu laikoma valstybė. 
Literatūroje tai dažnai vadinama nacionaliniu saugumu arba valstybės sau-
gumu. Tradicinė saugumo politika remiasi idėja, kad visi kiti visuomenės ar 
atskirų individų interesai priklauso nuo valstybės interesų. Todėl svarbiausia 
yra apsaugoti valstybės sienas, institucijas, vertybes, žmones. Pagrindinis tiks-
las – apsaugoti valstybę nuo išorės agresijos, išlaikyti valstybės vientisumą. 
Didinant taip suprantamą saugumą, valstybės ėmė didinti savo galias, kartu 
didindamos kitų valstybių nesaugumą106. Prasidėjusios ginklavimosi varžybos 
kėlė vis didesnę įtampą ir nesaugumo jausmą. Kai atsirado branduolinis gink-
las, netgi besijungdamos į saugumo siekiui užtikrinti kuriamas tarptautines 
organizacijas, valstybės negalėjo jaustis saugios.  

Tarptautinėje bendrijoje pasigirsdavo idėjų apie poreikį ieškoti kitokio 
saugumo didinimo modelio: štai, pvz., Europos Saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacija ėmė kurti tokią saugumo koncepciją – numatyti šalių įsipa-
reigojimus nedidinti savo saugumo kitų šalių saugumo sąskaita.107  

Tradicinė saugumo koncepcija į valstybę žiūri kaip į pagrindinį subjektą, 
turintį užtikrinti savo paties saugumą, išgyvenimą. Įprastai saugumo strategi-
jų kūrimas sutelktas valstybinės valdžios institucijose ir netgi vykdant minėtas 
strategijas retai įtraukiama visuomenė. Tačiau derėtų pastebėti, kad saugi 
valstybė nebūtinai reiškia saugius jos piliečius. Manoma, jog piliečių apsauga 
nuo užsienio karinių užpuolimų – būtina, tačiau nepakankama piliečių sau-
gumo užtikrinimo sąlyga. 

                                                
105 Mitsilegas, V.; Monar, J.; Rees, W. The European Union and Internal Security (Guardian of 

the People?). NewYork, Palgrave macmillan, 2003, p. 45.  
106 Messari, N. The State and Dilemmas of Security: the Middle East and the Balkans. Security 

Dialogue, SAGE publications, 2002, vol. 33(4), p. 417.  
107 Conference on Security and Co-Operation in Europe Final Act, The Organization for 

Security and Co-operation in Europe; http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/ 
4044_en.pdf ; [2009 04 30]. 
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Žmogaus saugumo koncepcija 
 
Jeigu laikysimės pozicijos, kad asmuo yra pirmesnis nei valstybė, kad 

valstybė gyvuoja ir veikia žmogaus labui, tuomet ir saugumo samprata negalės 
būti siejama vien tik su išorinių valstybei kylančių grėsmių įveikimu.  

„Žmogaus saugumo“ koncepcija yra palyginti nauja, tačiau šiuo metu ga-
na paplitusi ir pasitelkiama siekiant apibrėžti kompleksą tarpusavyje susijusių 
grėsmių, su kuriomis susiduria šiuolaikinė visuomenė ir kiekvienas jos narys.  

Žmogaus saugumo sąvoką sudėtinga vienareikšmiai apibrėžti ir atskleisti 
jos turinį. Viena vertus, žmogaus saugumo užtikrinimas gali būti siejamas su 
tam tikru kolektyviniu siekiu: šiuo požiūriu siekis apsaugoti valstybę nuo 
grėsmių sutaptų su siekiu apsaugoti ir kiekvieną tos valstybės asmenį. Kita 
vertus, tenka pripažinti, jog neretai ir pati valstybė, siekdama bendrų interesų 
apsaugos, gali sukelti grėsmių individui, jo saugumui. Galima prieiti prie pa-
radoksalios išvados, kad valstybė yra pagrindinis ir grėsmių, ir saugumo atski-
ram individui šaltinis. 

Žodynuose galime aptikti tokių saugumo išaiškinimų: saugumas, kaip 
apsisaugojimas nuo pavojaus (galime pavadinti – objektyvus saugumas) ir 
kaip saugumo jausmas (subjektyvus saugumas). Absoliutaus saugumo (tiek 
objektyvia, tiek subjektyvia prasme) joks individas negali tikėtis: visada yra 
tam tikrų grėsmių tikimybė (pvz., grėsmės susirgti, netekti darbo). Kai kurie 
autoriai žmogaus saugumą apibūdina taip: „Žmogaus saugumas reiškia apsau-
gojimą nuo tokių nuolatinių grėsmių kaip alkis, ligos, represijos, nuo staigaus 
ir skausmingo įprasto gyvenimo būdo sužlugdymo.“108 

Asmens saugumas tradiciškai siejamas su valstybine viešosios tvarkos pa-
laikymo funkcija, taip pat ir su jos vykdoma išorinio saugumo užtikrinimo 
funkcija. Valstybė turi ginti savo piliečius nuo užsienio valstybių užpuolimo ir 
įsiveržimo. 

Kita vertus, akivaizdu, kad individualaus saugumo lygis daro įtaką ir na-
cionaliniam saugumui: valstybėje, kurioje piliečiai jaučiasi nesaugūs, konflik-
tuoja su valstybe, susiklosčiusi vidinė tvarka, arba tiksliau, netvarka, gali kelti 
grėsmę ir nacionaliniam saugumui. 

Galima paminėti šiuos pagrindinius sektorius, darančius įtaką visuome-
nės saugumui: 
                                                
108 Bellamy, A. J.; McDonald, M. The Utility of Human Security: Which Humans? What Secu-

rity? Security Dialogue, 2002, vol. 33(3), p. 375.  
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� karinis, 
� politinis; 
� ekonominis; 
� socialinis ir 
� aplinkosaugos. 
Jeigu šiuose sektoriuose atsiranda grėsmių, tam tikras nesaugumo lygis 

daro poveikį tiek valstybei, tiek visuomenei ir jos nariams. 
Žmogaus saugumo koncepcijos šalininkai teigia, kad antropocentrinis 

požiūris yra būtinas valstybės, regiono ir netgi globaliniam stabilumui užtik-
rinti. Žmogaus saugumo koncepcija pabrėžia būtinybę užtikrinti saugumą vi-
siems. Ši koncepcija telkia dėmesį į individo gerovės užtikrinimą, paprastų 
žmonių įprastų poreikių įgyvendinimą.  

Žmogaus saugumo turinys gali keistis pagal nustatytas grėsmes individui. 
Pastebimai išsiplėtė galimų grėsmių individui skalė, įtraukiant aplinkos taršą, 
infekcines ligas, ekonominį skurdą, o į žmogaus saugumo užtikrinimo įgy-
vendinimą įtraukiamos ne tik valstybių viešosios valdžios institucijos, bet ir 
daugiau įvairių subjektų, pvz., tarptautinės, visuomeninės organizacijos, vie-
tos bendruomenės ir kt. 

Žmogaus saugumo lygis glaudžiai susijęs su valstybės gerove: žmogaus 
saugumo stoka turi neigiamą įtaką ekonominiam augimui, o kartu ir valstybės 
vystymuisi. Savo ruožtu nesubalansuotas vystymasis taip pat yra galimų konf-
liktų šaltinis. Skurdas ir nelygybė – tai tos priežastys, kurios individus daro 
labai pažeidžiamus. Todėl žmogaus saugumo koncepcija siejama su valstybių 
tikslais užtikrinti stabilumą ir nuoseklų vystymąsi.  

 
 
Žmogaus prigimtinių teisių santykis su saugumo užtikrinimu 
 
Vienos nuomonės saugumo sampratos klausimu mokslininkai – filoso-

fai, politologai, teisininkai – vis dar nepriėjo. Visuomenė, jos nariai tarsi in-
tuityviai suvokia, kas gi yra visuomenės saugumas, tačiau tiksliai nustatyti su 
saugumu siejamas vertybes gana sudėtinga. Vis dėlto esama ir tokių vertybių, 
kurios praktiškai neginčytinos ir niekam nekelia abejonių – t. y. žžmogaus tei-
sės ir jų apsauga. Pastaraisiais dešimtmečiais pripažįstama, jog tiek subjekty-
vaus, tiek objektyvaus saugumo lygis priklauso nuo žmogaus teisių įgyvendi-
nimo ir apsaugos lygio. 
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Pripažįstama, kad žmonės sutinka paaukoti menkesnės svarbos interesą, 
kad apsaugotų svarbesnį interesą. Vienų vertybių paaukojimas, siekiant ap-
saugoti aukštesnes vertybes, yra susijęs su žmogaus socializacijos procesais, in-
divido patirtimi, sąlyginiais refleksais (stereotipais), auklėjimo socialinėse 
bendrijose rezultatais, socialine kontrole etc. Jeigu individai patys sugebėtų iš-
saugoti visus savo interesus, vargu ar jie sutiktų paaukoti mažiau svarbius savo 
interesus. Todėl galima sakyti, kad žmonės tam tikra prasme yra priversti pa-
sirinkti didesnes vertybes, sutikdami atsisakyti ne tokių vertingų jų egzistenci-
jai dalykų, kad apsaugotų didžiąsias vertybes. 

Kai kurie mokslininkai didžiausiomis vertybėmis, kurias gindami žmo-
nės sudaro visuomeninę sutartį, vadina prigimtines žmogaus teises, tokias 
kaip teisė į gyvybę, teisė į nuosavybę ir kt.109 Kitų autorių nuomone, kalbant 
apie valstybės poreikio pagrindimą, galima paminėti vieną vertybę – ssaugu-
mą, kuri apima ir visas aukščiau minėtas nuo žmogaus neatsiejamas teises, be 
kurių žmogaus egzistencijos nebūtų galima vadinti žmogiškąja. Kaip pastebė-
jo B. Buzanas, „saugumo sąvoką daug lengviau taikyti daiktams, negu žmo-
nėms. Pavyzdžiui, pinigų saugumas banke priklauso nuo specifinės nesan-
kcionuoto paėmimo grėsmės ar nuvertėjimo tikimybės.“110 Tačiau reikia pas-
tebėti, jog materialinės vertybės dažniausiai gali būti pakeičiamos panašiomis. 
Todėl B. Buzanas numato galimybę padidinti savininko nuosavybės teisės į 
tam tikrą materialinę vertybę saugumą, pavyzdžiui, apdraudžiant minėtą ver-
tybę nuo praradimo, ir pan. 

                                                
109 Jau Platono (428–347 pr. m. e.) ir Aristotelio (384–322 pr. m. e.) darbuose randame pri-

gimtinės teisės sąvoką. Pagrindinių žmogaus teisių sąvokos raidai nemažai įtakos turėjo 
stoikų mokykla (IV a. pr. m. e.), prasidėjusi helenistiniu laikotarpiu ir vėliau išplitusi visoje 
Romos imperijoje. Apie prigimtines teises nemažai kalbėjo Ciceronas (106–43 m. pr. m. 
e.), Tomas Akvinietis (1225–1274). Vėlesni mąstytojai taip pat plėtojo prigimtinių teisių 
teoriją: 1651 m. T. Hobsas parašė filosofinį veikalą „Leviatanas“, kuriame teigė, jog žmonės 
sudaro tarpusavio sutartį, pagal kurią įsteigiama valstybė (civitas). Tai sutartis, pagal kurią 
žmonės, tapdami piliečiais, atsisako visų savo teisių ir nusprendžia jų šaltiniu laikyti įsteigtą-
ją valstybę, kuri tampa naujųjų įstatymų, o kartu ir naujųjų teisių autore: individų suvere-
numas atiduodamas į valdžios rankas, o pagrindinė valstybės funkcija – užtikrinti saugumą. 
J. Lokas žengė dar toliau, teigdamas, jog valstybė, sukuriama žmonių sutartimi, yra pašaukta 
ne suteikti jiems teises, o apsaugoti tas, kurias jie turi savaime, kaip lygūs ir laisvi Dievo vai-
kai. Apie prigimtines teises taip pat rašė Ž. Ž. Ruso, G. W. F. Hėgelis ir daugelis kitų mąsty-
tojų. 

110 Buzan, B. Žmonės, valstybės ir baimė. Vilnius: Eugrimas, 1997, p. 69.  
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Tačiau individų saugumo taip lengvai apibrėžti negalime. „Įvairūs veiks-
niai – gyvybė, sveikata, statusas, gerovė, laisvė – yra daug labiau komplikuoti, 
o kai kurie iš jų praradimo atveju iš viso negali būti atstatyti (gyvybė, kūno da-
lys, statusas).“111 Be to, „skirtingi individualaus saugumo aspektai dažnai yra 
prieštaringi (nusikaltimų prevencija ar pilietinių teisių suvaržymas) ir suvar-
žyti objektyvių ir subjektyvių vertinimų (grėsmės realios ar įsivaizduojamos?) 
atskyrimo sunkumų“.112 

Viena vertus, visuomenė padeda ir turi apsaugoti žmogų, užtikrinti jo 
saugumą plačiąja prasme, tačiau, kita vertus, ta pati visuomenė gali tapti ir 
tampa grėsminga žmogui. Dauguma grėsmių individui kyla dėl to, kad žmo-
nės gyvena socialinėje aplinkoje, kuri kuria tam tikrą socialinį, ekonominį ir 
politinį spaudimą. Todėl, „valstybė tuo pat metu yra ir sprendimas, ir saugu-
mo problemų šaltinis“.113 Kaip pastebėjo T. Hobsas, „kai kurios gyvos būty-
bės,  pavyzdžiui, bitės ir skruzdėlės, sugyvena draugiškai, nors ir neturi kokios 
nors vadovybės ir vadovaujasi vien savo atskirais sprendimais ir potraukiais, 
neturi kalbos, kuria viena iš jų galėtų pasakyti kitai, ką ji laiko esant būtina 
bendram gėriui“114.Tačiau žmonija taip gyventi negali115. 

                                                
111 Buzan, B., p. 70.  
112 Ibid., p. 70.  
113 Messari, N. The State and Dilemmas of Security: the Middle East and the Balkans, Security 

Dialogue, SAGE publications, 2002, vol. 33(4), p. 416.  
114 Hobbes, T. Leviatanas. Vilnius: Pradai, 1999, p. 182.  
115 Pasak Hobso, tai nulemia šios priežastys: 1) „žmonės nuolatos varžosi tarpusavyje dėl garbės 

ir titulų, o šito nedaro tos būtybės, todėl tarp žmonių šiuo pagrindu kyla pavydas ir neapy-
kanta ir galiausiai karai, o tarp anų to nėra; 2) tarp tų būtybių bendras gėris nesiskiria nuo 
asmeninio, ir būdamos iš prigimties linkusios siekti savo asmeninio gėrio, jos drauge sukuria 
ir bendrą naudą. O žmogus, kuris jaučia pasitenkinimą lygindamas save su kitais žmonėmis, 
gali mėgautis vien tuo, kas jį iškelia virš kitų; 3) tos būtybės, neturėdamos (kaip žmogus) 
proto, nemato jokių jų bendrų reikalų tvarkymo klaidų ir nemano jas matančios, tuo tarpu 
yra daugybė žmonių, kurie mano, kad jie yra už kitus išmintingesni ir tinkamesni viešiems 
reikalams tvarkyti, todėl ir siekia reformuoti ir atnaujinti, vienas – vienaip, kitas – kitaip, 
sukeldami sąmyšį ir pilietinį karą; 4) tos būtybės, nors ir gali iš dalies naudotis balsu, pra-
nešdamos viena kitai apie savo norus ir kitus sujaudinimus, tačiau jos neturi to žodžio me-
no, kuriuo kai kurie žmonės gali pavaizduoti kitiems tai, kas gera, kaip blogį, o blogį – kaip 
gėrį, ir padidinti arba sumažinti matomą gėrio ir blogio dydį, sukeldami žmonių nepasiten-
kinimą ir savo malonumui drumsdami jų ramybę. 5) Galiausiai tų būtybių sutarimas yra 
prigimtinis, o žmonių santarvė – vien susitarimas, kuris yra dirbtinis, todėl nieko stebėtino, 
jei reikia dar ko nors kito (be susitarimo), kad jų santarvė būtų tvirta ir ilgalaikė, o tai yra 
bendra valdžia, kuri laiko juos baimėje ir nukreipia jų veiksmus bendram gėriui.“  
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Vakarų valstybėse vis didesnę reikšmę skiriant prigimtinėms žmogaus 
teisėms, suteikiant joms konstitucinį statusą, netgi ginant jas tarptautiniu 
lygmeniu, pamažu žmogaus saugumo koncepcija įsitvirtino ir netgi buvo ta-
pusi priimtinesnė politiniame, teisiniame diskurse. Tačiau prieš keletą metų 
įvykę teroristiniai išpuoliai,privertė valstybes iš naujo įvertinti tradicinės sau-
gumo koncepcijos aktualumą ir laikotarpio atitikimą. Kai kurių autorių 
nuomone, šiuo metu pastebimas tradicinės ir žmogaus saugumo sampratų su-
panašėjimas.116  

 
 
Asmens ir valstybės saugumo suderinamumo problema 
 
Asmens ir valstybės santykis yra labai svarbus ir nuo jo priklauso, kokie 

apskritai yra žmogaus teisių ir laisvių suvokimo bei apsaugos standartai. Susi-
duria dvi erdvės – žmogaus prigimties ir teisės saugoma erdvė bei valstybė, ku-
ri, pasak prof. A. Vaišvilos117, prasminga tiek, kiek užtikrina pirmąją. Tuo la-
biau kad, kaip teigė T. Hobsas, tas, kieno galioje visus ginti, turi lygiai tokią 
pat galią visus engti. Todėl valstybė (su savo institucine sistema) – ne tik 
žmogaus teisių ir laisvių gynėjos (teisei apginti reikia valstybės jėgos), bet ir 
potencialiai pavojingiausias priešininkas, todėl valstybės valdžia ribojama 
Konstitucijos ir įstatymų, asmuo saugomas nuo nepagrįsto valstybės kišimosi 
į jo  erdvę..  

Dar antikos laikais Aristotelis kalbėjo apie asmens ir valstybės santykį: 
„Kadangi kiekviena valstybė, kaip matome, yra tam tikra bendrija, o kiekviena 
bendrija yra susikūrusi dėl kokio nors gėrio, akivaizdu, kad jos siekia kokio 
nors gėrio, o labiausiai ir aukščiausiojo gėrio siekia ta bendrija, kuri yra visų 
svarbiausioji ir apima visas kitas; ši bendrija ir vadinama valstybe...“118 „Vals-
tybės tikslas – pasiekti bendrą gerovę, laimę ir teisingumą“119, o šį tikslą gali-
ma pasiekti tik tada, kai pripažįstamos žmogaus teisės, gerbiamas jo orumas, 
neliečiamybė ir t. t. 
                                                
116 Smith-Windsor, B. A. Terrorism, Individual Security, and the Role of Military: A Reply to 

Liotta, Security Dialoge, 2002, vol. 33(4), p. 490.  
117 Vaišvila, A. Žmogaus teisių realybė – teisinės valstybės esaties matas. Metodologiniai metmenys 

žmogaus teisių koncepcijai sukurti. Asmens konstitucinės teisės Lietuvoje. Tarptautinės konfe-
rencijos medžiaga, Vilnius, 1996, p. 13–15.  

118 Aristotelis. Politika. Vilnius: Pradai, 1997, p. 30.  
119 Aristotelis. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1990, p. 146–149.  
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T. Hobsas teigė, jog valstybė reikalinga žmonijai ir tam, kad galėtų orga-
nizuotai apsaugoti viešąjį interesą, kurį apibrėžė kaip visuotinę taiką ir sau-
gumą.  

Pripažįstama, kad būtent asmens saugumo užtikrinimo poreikis ir nulė-
mė būtinybę kurti valstybę, sudarant vadinamąją „visuomeninę sutartį“.  Štai 
politinės filosofijos klasiku laikomo D. Loko nuomone, žmonės yra iš prigim-
ties visi laisvi, lygūs ir nepriklausomi, todėl „nė vienas iš jų negali būti valdo-
mas be jo paties sutikimo… o tai daroma susitariant su kitais žmonėmis sueiti 
draugėn ir susitelkti į bendruomenę tam, kad kiekvienas kartu su kitais galėtų 
patogiai, saugiai ir taikiai gyventi netrukdomai naudodamasis savo nuosavybe 
ir jausdamasis saugesnis už tuos, kurie tai bendruomenei nepriklauso.“120 

Panašiai saugumo užtikrinimo poreikį pasitelkus valstybę pagrindžia ir 
T. Hobsas, sakydamas, jog tik valstybė ir teisė gali garantuoti prigimtinių dės-
nių laikymąsi, nes kol nėra valstybės, žmonės gyvena prigimtiniame būvyje, 
tarp jų vyrauja nesutarimai, kylantys dėl interesų nesuderinamumo, jaučiasi 
nesaugūs. Kiekvienas žmogus elgiasi egoistiškai, todėl naivu būtų tikėtis, jog 
jie savaime gerbs vieni kitų teises ir pirmiausia pasirūpins kito, o tik paskui – 
savo interesais. Tokiu būdu žmonės kelia įvairias grėsmes vienas kito prigim-
tinėms teisėms. Tokia, pasak T. Hobso, karo būklė veda į išsinaikinimą. Ta-
čiau yra protas, kuris siūlo ieškoti išeities. Siekiant suderinti priešingus žmo-
nių interesus, užtikrinti jų saugumą, reikalinga valstybė ir įstatymai. Todėl 
žmonės, sudarydami visuomeninę sutartį, pereina iš prigimtinės būklės į pilie-
tinę būklę. Taip „randasi kiekvieno su kiekvienu sutartimi pagrįstas susivieni-
jimas į vieną asmenį“.121 Anot T. Hobso, kiekvienas individas tartum sako: 
„Aš įgalioju šį žmogų (ar šį žmonių susirinkimą) ir perduodu jam savo teisę 
valdyti mane su sąlyga, kad tu irgi perduosi jam savo teisę ir taip pat pritarsi 
visiems jo veiksmams. Šitaip padarius, viename asmenyje suvienytų žmonių 
daugybė vadinama valstybe (commonwealth), lotyniškai – civitas.“122 Api-
bendrinus galima teigti, jog, pasak T. Hobso, kol žmonės gyvena anarchinėje 
ikicivilizacinėje būsenoje, tol jie savo saugumu turi rūpintis patys. Sukūrus 
valstybę ir pradėjus civilizuotą gyvenimą, žmonių saugumas tampa viešu rei-
kalu, tačiau žmonės dėl to turi atsisakyti dalies savo laisvės, gaudami tam tik-
ras saugumo garantijas. 

                                                
120 Lokas, Dž. Esė apie pilietinę valdžią. Vilnius: Mintis, 1992, p. 85.  
121 Furst, M.; Trinksas, J. Filosofija. Vilnius: Luman, 1995, p. 280.  
122 Hobbes, T. Leviatanas. Vilnius: Pradai, 1999, p. 183.  



 728 

Taigi galime teigti, kad valstybė turi būti labai stipriai orientuota į ją su-
kūrusius individus. Kadangi valstybės pamatai remiasi jos piliečių sutikimu, 
kad juos valdytų, tai ir valstybės veiksmai gali būti vertinami pagal jų poveikį 
piliečių interesams. Pastebima, kad valstybė, įgyvendindama savo misiją –     
siekdama užtikrinti bendrojo gėrio, taikos, tvarkos ir t. t. palaikymą, viena 
vertus, gina žmogaus teises, tačiau, kita vertus, ji toms pačioms žmogaus tei-
sėms kelia grėsmę. 

B. Buzanas valstybės keliamas grėsmes individui grupuoja į 4 kategorijas:: 
1) grėsmės, kylančios iš įstatymų priėmimo ir taikymo; 
2) grėsmės, kylančios iš tiesioginio valstybinio administravimo ar politi-

nio veiksmo prieš individą ar jų grupę; 
3) grėsmės, išplaukiančios iš kovos dėl valstybės mechanizmo kontrolės 

ir 
4) grėsmės, kurios kyla dėl valstybės išorinio saugumo politikos.123 
Vadinasi, pats pirmasis pavojus yra tikimybė įstatymų lygmeniu paminti 

prigimtines žmogaus teises. Net ir demokratinėse valstybėse netinkamu teisi-
niu reguliavimu gali būti pažeidžiamos žmogaus teisės, jeigu tam tikras intere-
sas, kurį siekiama užtikrinti, bus suprantamas atsietai nuo žmogaus teisių ap-
saugos. Taip gali būti siekiama, pvz., apsaugoti visuomenės saugumą, viešąją 
tvarką ar kitokį viešąjį interesą, kartu nepagrįstai susiaurinant prigimtines 
žmogaus teises (pvz., nustačius taisykles, draudžiančias piliečiams vaikščioti 
gatvėse vėlyvu metu, kad būtų užtikrinama viešoji tvarka, gali būti nepagrįstai 
susiaurinamos asmens teisės laisvai judėti; netinkamai nustačius cheminių 
medžiagų sandėliavimo, saugojimo taisykles bei atsakomybę už jų pažeidimus, 
gali būti keliamas pavojus žmonių sveikatai ar net gyvybei ir pan.). 

Todėl valstybės vaidmuo ieškant sprendimų, galinčių užtikrinti saugumą 
objektyviąja ir subjektyviąja prasme, yra ypatingas – jai tenka ieškoti aristote-
liškojo vidurio kelio, įvedant tam tikrus ribojimus, kurių reikia tiek naciona-
liniam, tiek asmens saugumui užtikrinti, tačiau sykiu tie ribojimai turi būti 
proporcingi, nesuvaržantys asmens teisių daugiau, nei būtina tikslui siekti. 

 
 

                                                
123 Buzan, B. Žmonės, valstybės ir baimė. Vilnius: Eugrimas, 1997, p. 79.  
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Nacionalinio saugumo užtikrinimas Lietuvoje. 
Institucinės sistemos raida 
 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai 1990 m. kovo 11 d. paskel-

bus Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, naujai atkurtai 
valstybei vienu iš svarbiausių klausimų tapo valstybės teritorijos, valstybės ins-
titucijų bei šalies piliečių saugumo užtikrinimas. Prasidėjo sudėtingas ir aukų 
pareikalavęs faktinio Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos procesas. 
Suvokdama, jog atkurta valstybė dar ilgai negalės savarankiškai užtikrinti pa-
tikimos šalies gynybos, Lietuvos Respublika nuo pat pirmų nepriklausomybės 
atkūrimo dienų siekė tapti tarptautinių organizacijų, galinčių padėti užtikrin-
ti šalies saugumą, nare.  

Kartu buvo kuriamos ir vidinį šalies saugumą užtikrinančios institucijos. 
1990 m. balandžio 11 d. buvo paskirtas pirmasis vidaus reikalų ministras, o 
1990 m. gegužės 17 d. Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos mi-
nisterijų pagrindinių funkcijų“124 Vidaus reikalų ministerijai pavesta įgyven-
dinti valstybės politiką kovos su nusikalstamumu, viešosios tvarkos ir visuo-
menės rimties srityse. Ministerijai taip pat pavesta organizuoti bausmių atli-
kimą laisvės atėmimo ir kitose vietose, rūpintis pasų bei kitų dokumentų, rei-
kalingų išvykoms į užsienį, išdavimu, prie ministerijos įsteigtas Priešgaisrinės 
apsaugos departamentas. 

1990 m. gruodžio 11 d. priėmus Policijos įstatymą125, Lietuvoje veikę vi-
daus reikalų skyriai reorganizuoti į policijos komisariatus. Apibrėždamas po-
licijos veikimo sritį, įstatymas numatė nusikaltimų bei kitokių teisės pažeidi-
mų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, viešosios tvarkos, visuomeninės rimties 
bei saugumo, piliečių teisių, laisvių ir turto apsaugą, taip pat ir aplinkos ap-
saugą. Policijos funkcijoms buvo priskirta ir eismo saugumo priežiūra bei ne-
atidėliotinos ir kitokios socialinės pagalbos gyventojams teikimas. Policijos 
veikla turėjo būti grindžiama demokratijos, humanizmo, teisėtumo, sociali-
nio teisingumo, viešumo bei profesinės paslapties, taip pat vienvaldiškumo ir 
kolegialumo derinimo principais. Respublikinė teisėsaugos tarnyba jungė 
kriminalinės, transporto, kelių bei viešosios policijos poskyrius, užtikrinan-
čius tvarką regionuose, o savivaldybių policijos padaliniai turėjo vykdyti tei-
                                                
124 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos ministerijų pagrin-

dinių funkcijų“. Valstybės žinios. 1990, Nr. 18-476. 
125 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 148-851. 
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sėtvarkos pažeidimo prevenciją, atlikti kvotą ir užtikrinti visuomeninę rimtį 
bei piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą vienoje ar kitoje savivaldybėje. 

Policijai pavestos vykdyti funkcijos neapėmė tokių valstybės vidiniam 
saugumui svarbių funkcijų, kaip nuteistųjų apsauga įkalinimo įstaigose, jų su-
keltų riaušių malšinimas, pabėgusiųjų paieška, konvojavimas. Šioms funkci-
joms vykdyti 1991 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nuta-
rimu Nr. 222 patvirtindama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
nuostatus, nurodė, kad vienu iš svarbiausių šios ministerijos uždavinių yra su-
kurti vidaus tarnybos dalinius, kurie išvedus sovietines ginkluotąsias pajėgas 
būtų pasirengę vykdyti jiems pavestas funkcijas. 1991 m. spalio 18 d. vidaus 
reikalų ministras įsakymu Nr. 455 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos Vidaus tarnybos 1-ojo pulko sukūrimo“ nustatė naujai kuriamo 
pulko struktūrą ir jau 1991 m. gruodžio 24 d. visos, iki to laiko sovietų karių 
saugotų Lietuvos įkalinimo įstaigų ginkluotosios apsaugos, suimtųjų ir nuteis-
tųjų konvojavimo, viešosios tvarkos užtikrinimo masinių renginių metu 
funkcijos perduotos Lietuvos vidaus tarnybos 1-ojo pulko kariams.  

Naujai atkurtos nepriklausomos valstybės Vyriausybė, įgyvendindama 
valstybės politiką kovos su nusikalstamumu, viešosios tvarkos ir visuomenės 
rimties srityse, privalėjo rūpintis ir valstybės teritorijos saugumu. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 1990 m. balandžio 25 d. įsteigė Krašto apsaugos de-
partamentą, kurio darbuotojai sudėtingomis to meto sąlygomis pradėjo kurti 
Lietuvos kariuomenės ir krašto apsaugos sistemą. Viena iš pagrindinių naujai 
įkurto departamento užduočių buvo bent jau ekonominės valstybės sienų ap-
saugos užtikrinimas. Prie Krašto apsaugos departamento suformuota Pasienio 
apsaugos tarnyba po keleto reorganizavimų 2001 m. gegužės 1 d. buvo reor-
ganizuota į Valstybės sienos apsaugos tarnybą126 prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos, kuriai pavesta vykdyti šiuos uždavinius: 

- užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą ir įgyvendinti valstybės sie-
nos apsaugos politiką; 

- pagal savo kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių 
sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės sienos teisinio režimo 
klausimais vykdymą; 

                                                
126 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Pasienio policijos departamento prie Lie-

tuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo ir Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“. 
Valstybės žinios. 2001, Nr. 18-556. 
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- pagal savo kompetenciją užtikrinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės 
pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių 
apsaugą, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. 

1991 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
435 Krašto apsaugos departamentas, kaip įvykdęs užduotį, buvo likviduotas 
pradedant reorganizaciją į Krašto apsaugos ministeriją.127 1992 m. pabaigoje 
išaugę Lietuvos krašto apsaugos kariniai daliniai tapo Lietuvos kariuomene ir 
1992 m. lapkričio 19 d. Aukščiausioji Taryba iškilmingai paskelbė, kad atku-
riama Lietuvos Respublikos kariuomenė128.  

Įvertinant tai, jog atkūrus valstybingumą reikėjo spręsti tokius su valsty-
bės saugumu susijusius klausimus kaip kova su terorizmu, kitų valstybių spe-
cialiųjų tarnybų veiklos užkardymas, strateginių šalies interesų gynimas, 1990 
m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė sustabdanti sovieti-
nio saugumo veiklą ir prie Vyriausybės įsteigė Valstybės saugumo departa-
mentą129, kuriam pavesta vykdyti labai reikšmingas saugumo užtikrinimo 
funkcijas (kova su terorizmu, veikų, dėl kurių daroma arba gali būti padaryta 
žala valstybės saugumui, jos ekonominiams ir strateginiams interesams, tyri-
mas, pavojingos veiklos energetikos, svarbiausių komunikacijų, ryšių bei ki-
tuose strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiuose objektuose pre-
vencija, žvalgyba, kontržvalgyba ir kt.). 

Suformavus pagrindines institucijas, užtikrinančias valstybės politiką to-
kiose viešojo saugumo srityse kaip valstybės sienų apsauga, nelegalios migraci-
jos kontrolė, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija ir kontrolė, vie-
šosios tvarkos užtikrinimas, ekstremalių situacijų valdymas, tolesnės šių insti-
tucijų raidos gairės, užtikrinant piliečių teises, laisves, asmens bei turto sau-
gumą buvo numatytos Vidaus reikalų ministerijos parengtoje viešojo saugu-
mo plėtros iki 2010 metų strategijoje.130 Pabrėžta, kad tradiciškai policijai ir 
kitoms teisėsaugos institucijoms keliami uždaviniai – pažaboti nusikalsta-
mumą ir užtikrinti visuomenės saugumą, šiuolaikinėje visuomenėje negali bū-

                                                
127 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministerijos nuostatų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 1994, Nr. 99-1979. 
128 Lietuvos Respublikos kariuomenės atkūrimo aktas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 34-1030. 
129 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės saugumo departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 1991, Nr. 18-
479. 

130 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl viešojo saugumo plėtros iki 
2010 metų strategijos“ patvirtinimo. Valstybės žinios. 2003, Nr. 113-5092. 
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ti sprendžiami neįvertinus ekonominių, socialinių, švietimo ir kitų veiksnių, 
todėl didėja prevencijos svarba bei kitų Vidaus reikalų ministerijai nepaval-
džių institucijų dalyvavimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje ir pilietinės 
savisaugos svarba. 

Nepaisant to, kad sėkmingai buvo formuojamos aukščiau paminėtos 
valstybės saugiam funkcionavimui būtinos institucijos, buvo aišku, jog realios 
agresijos atveju vien šalies gynybiniais pajėgumais apsiginti nepavyktų, o ir 
globaliuose ekonominiuose, aplinkosaugos ir kituose procesuose Lietuva ne-
bus pajėgi turėti bent kiek ženklesnę įtaką. Todėl nuo pat pirmųjų nepriklau-
somybės atkūrimo dienų Lietuvos valstybė siekė integruotis į tarptautines gy-
nybines, ekonomines, aplinkosaugos, paveldo apsaugos ir panašias organizaci-
jas.  

 
 
Lietuvos narystė tarptautinėse organizacijose saugumo  
užtikrinimo srityje 
 
 
Šiuolaikiniame pasaulyje vyrauja požiūris, kad viena iš valstybės saugumo 

garantijų yra jos narystė tarptautinėse organizacijose. Neatsitiktinai ir Lietu-
va, 1991 m. Tarptautinei bendrijai pripažinus Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybės atkūrimą, įstojo į daugelį tarptautinių organizacijų, pirmiausia 
1991 m. rugsėjo 17 d. – į Jungtinių Tautų Organizaciją.  

Atkurta valstybės Aukščiausioji Taryba, matydama Lietuvos Respubliką 
kaip neatskiriamą Europos ir pasaulio tautų bendrijos dalį, dar 1992 m. birže-
lio 8 d. Konstituciniu aktu131 nutarė: puoselėti abipusiai naudingus ryšius su 
kiekviena valstybe, anksčiau įėjusią į SSRS sudėtį, tačiau niekada ir jokiu pa-
vidalu nesijungti į jokias buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, 
karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas bei sandraugas ir tai, jog 
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės 
dalinių. Toks besąlygiškas apsisprendimas pasireiškė ir siekiais pradėti prisi-
jungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties (NATO) protokolo ratifikacinį proce-
są.  
                                                
131 Konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas. 

Lietuvos aidas. 1992-06-09, Nr. 111; Valstybės žinios. 1992, Nr. 18, publikacijos Nr. 513. 



 733

1992 m. spalio 25 d. priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją, buvo 
numatyta, jog „Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vado-
vaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, sie-
kia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindi-
nes jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptauti-
nės tvarkos kūrimo“132. Lietuva, vadovaudamasi šiomis konstitucinėmis nuo-
statomis, siekė įsilieti į tarptautinę bendriją, prisijungė prie partnerystės tai-
kos programos labui ir nuosekliai siekė narystės NATO (Šiaurės Atlanto Su-
tarties Organizacijoje)133. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 136 straipsnyje numatyta, jog  „Lie-
tuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai nepriešta-
rauja Valstybės interesams ir jos nepriklausomybei“134. Didžiausia specializuo-
ta kolektyvinės gynybos ir saugumo organizacija, vienijanti tiek Vakarų, tiek 
Pietų ir Vidurio Europos bei Šiaurės Amerikos valstybes, yra NATO (Šiaurės 
Atlanto Sutarties Organizacija). Šiaurės Atlanto sutarties preambulėje įvardy-
ti šie tikslai: 

1. skatinti stabilumą ir gerovę Šiaurės Atlanto regione; 
2. suvienyti valstybių narių pastangas kolektyvinės gynybos bei taikos ir 

saugumo išsaugojimo labui. 135 
Šie tikslai rodo, kad NATO atlieka ne tik valstybių narių karinės gyny-

bos, bet ir jų politinio bendradarbiavimo saugumo srityje užtikrinimo funkci-
jas. Todėl 1994 m. sausio 4 d. Lietuva išsiuntė laišką su prašymu priimti į šią 
karinę gynybos ir politinę saugumo organizaciją.  

Siekiant užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo sistemos kūrimo ir 
plėtros nuoseklumą bei tęstinumą, Lietuvos Respublikos Seimas nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatyme numatė nacionalinio saugumo sistemos priorite-
tus, užtikrinimo būdus, nacionalinio saugumo užtikrinimui vadovaujančias, 

                                                
132 Lietuvos Respublikos Konstitucija, 135 str. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33, publikacijos Nr. 

1014. 
133 1994 m. kovo 25 d. Baltijos valstybių prezidentų pareiškimas dėl veiksmų koordinacijos, 

plėtojant ryšius su Europos Sąjunga, NATO, kitomis tarptautinėmis struktūromis, taip pat 
stiprinant stabilumą Europoje. Valstybės žinios. 1994, Nr. 26, Nr. 418; 1994 m. birželio 13 
d. Lietuvos Respublikos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos saugumo susitarimas. 
Valstybės žinios. 2001, Nr. 73, publikacijos Nr. 2574. 

134 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33, publikacijos Nr. 1014.  
135 NATO Handbook: 50th Anniversary Edition. Brussels: NATO Office of Information and 

Press, 1989. 



 734 

vykdomąsias bei kitas institucijas. Nepaisant to, kad beveik visos vykdomo-
sios institucijos susijusios su apsaugojimu nuo išorinių karinių grėsmių bei 
viešojo saugumo šalies viduje užtikrinimu136, įstatyme numatytos gairės ir ša-
lies ekonominės, socialinės, kultūros, švietimo bei mokslo, aplinkos apsaugos, 
sveikatos bei tautinei politikai užtikrinti ir vystyti, o vienu iš pagrindinių ilga-
laikių Lietuvos užsienio politikos tikslų numatyta, būnant Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizacijos ir Europos Sąjungos nare, užtikrinti šalies saugumą, 
tinkamai vykdyti narystės šiose organizacijose įsipareigojimus. 

Vadovaudamasi nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo bei nacionali-
nio saugumo strategijos nuostatomis ir atsižvelgdama į tai, jog tarptautinis 
saugumas yra nedalomas ir gali būti suvokiamas tik kaip platesnis pasaulinės 
valstybių bendrijos saugumo neatskiriama sudedamoji dalis, Lietuvos Respub-
lika nuosekliai siekė turėti politinių, karinių ir ekonominių tarpusavio įsipa-
reigojimų su tomis valstybėmis, kurių vykdoma politika remiasi analogiško-
mis politinėmis, kultūrinėmis bei moralinėmis vertybėmis. Svarbiausios tokių 
valstybių tarptautinėmis institucijomis įvardytos137 NATO ir Europos Sąjun-
ga. 

Atlikusios keletą pasirengimo stoti veiksmų, 2002 m. lapkričio 21 d. Lie-
tuva kartu su Bulgarija, Estija, Latvija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija buvo 
pakviestos pradėti derybas dėl narystės. 2004 m. kovo 10 d. Lietuvos Respub-
likos Seimas ratifikavo Vašingtono sutartį138, o 2004 m. kovo 29 d. tapo pil-
nateise NATO nare. Šis žingsnis padėjo Lietuvai užsitikrinti tiek karinio, tiek 
ir politinio saugumo lygi, sudarė palankesnes sąlygas integruotis į kitas tarp-
tautines organizacijas bei sąjungas, siekiant kelti ekonominės gerovės ir šalies 
gyventojų gyvenimo kokybės lygį.  

Reikšmingiausios Lietuvos saugumo užtikrinimo organizacijos, kurių 
nare tapo Lietuva, yra šios: 

� Jungtinių Tautų Organizacija (United Nations) – 1991 09 17; 
� Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (Organization of 

Security and Cooperation in Europe) – 1991 09 10 
� Interpolas – 1991 11 04 

                                                
136 Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas. Valstybės žinios. 1997-01-

08, Nr. 2-16. 
137 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtini-

mo“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 56-2233, 1.1 p. 
138 2004 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavi-

mo. Valstybės žinios. 2004-03-16, Nr. 40, publikacijos Nr. 1292. 



 735

� Pasaulinė muitinių organizacija (World Customs Organization) – 
1992 06 18 

� Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo taryba (North Atlantic Coopera-
tion Council) – 1991 12 20 

� Partnerystės taikos labui programa (Partnership for Peace Program-
me) – 1994 01 27 

� Tarptautinė atominės energetikos agentūra (International atomic 
energy agency) – 1993 11 18 

Pasaulyje vykstanti integracija lemia tendenciją, kad tarptautinių organi-
zacijų kaip autonomiškų tarptautinių santykių dalyvių vaidmuo didės. Vis 
daugiau gyvenimo sričių, anksčiau laikytų valstybių vidaus reikalu (pvz., žmo-
gaus teisės, gamtos apsauga), tampa ir tarptautinio reguliavimo dalyku.139 To-
dėl Lietuva, ratifikavusi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių kon-
venciją, 1993 m. gegužės 14 d. tapo Europos Tarybos (European Council) 
nare.  

Reikšmingas žingsnis saugumo plačiąja prasme užtikrinimo link buvo 
2004 m. gegužės 1 d. įstojimas į Europos Sąjungą.  

Globalizacija kelia nekarinio pobūdžio rizikos veiksnius, pavojus ir 
grėsmes nacionaliniam saugumui bei nacionaliniam savitumui, į kuriuos pa-
vienės valstybės yra nepajėgios efektyviai reaguoti. Tokie tarptautiniai reiški-
niai kaip terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, prekyba žmonėmis, 
kontrabanda, nelegali prekyba ginklais, narkotikais, nelegali migracija, pavo-
jingų ligų plitimas peržengia valstybių sienas ir tampa tarptautinio saugumo 
rizikos veiksniais, pavojais ir grėsmėmis. Šių grėsmių ir pavojų plitimo tiki-
mybė didėja, o juos įveikti valstybės gali tik veikdamos kartu ir sutartinai. 

Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo strategijoje tarptautinis 
terorizmas įvardytas kaip vienas iš veiksnių, formuojančių Lietuvos saugumo 
politikos darbotvarkę. Terorizmas kelia rimtą grėsmę tarptautinės bendrijos 
– taigi ir Lietuvos – saugumui. Tačiau Lietuvai ši grėsmė yra išorinė – vidaus 
situacija ir istorinė patirtis nesudaro sąlygų vidinėms teroristinėms grupuo-
tėms susikurti. Pavojus pirmiausia kyla iš tarptautinio terorizmo. Todėl Lie-
tuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme kaip vienas iš pa-
grindinių užsienio politikos uždavinių yra įvardyta būtinybė Lietuvai aktyviai 
prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų užkirsti kelią terorizmui. 

                                                
139 Archer, C. International Organizations. London: Routledge, 1995, p. 71–187. 
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Lietuva gali tapti potencialiu tarptautinio terorizmo taikiniu. Terorizmo 
aktai gali būti nukreipti prieš strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui tu-
rinčią infrastruktūrą ar strateginius objektus, taip pat kitų valstybių objektus 
Lietuvoje. Lietuva taip pat gali tapti prieš kitas valstybes nukreipto tarptauti-
nio terorizmo tranzitine valstybe.  

Nors minėta, kad Lietuvai vidaus terorizmo pavojus nėra didelis, tačiau 
reikia pastebėti, jog vidaus terorizmo pavojų gali padidinti šios aplinkybės: 
politinio ekstremizmo apraiškos Lietuvos Respublikoje, socialinė ir ekono-
minė diferenciacija, sukurianti prielaidas socialiniam terorizmui (tokio teroro 
aktai gali būti nukreipti prieš įvairias valstybes ar privačias institucijas, kurių 
veiklą tam tikros visuomenės grupės sieja su savo blogėjančia padėtimi). Neto-
lygi socialinė ir ekonominė raida, didinanti gyvenimo lygio skirtumą tarp įvai-
rių socialinių grupių, laikoma pavojaus veiksniu. Tai gali pasireikšti kai kurių 
socialinių grupių gyvenimo lygio nuosmukiu, augančiu nedarbo lygiu, kartu 
skatinant socialinį ir politinį ekstremizmą. Visa tai skatina nusikalstamumo 
didėjimą ir kartu yra pavojus nacionaliniam saugumui. 

Reikia paminėti ir tai, kad pernelyg didelė Lietuvos Respublikos priklau-
somybė nuo vienos valstybės strateginių žaliavų bei energijos tiekimo ar užsi-
enio kapitalo, atstovaujančio ekonomikai, kur laisvoji rinka neužtikrinta ar 
nestabili, koncentracija kuriame nors ar keliuose sektoriuose, strategiškai 
svarbiuose nacionaliniam saugumui, kelia pavojų ne tik ekonominei gerovei, 
bet ir valstybės saugumui.  

Nacionalinio saugumo strategijoje nacionaliniam saugumui įtaką daran-
čiais veiksniais įvardijami ir tokie reiškiniai kaip šeimos instituto nuvertini-
mas, visuomenės sveikatos būklės blogėjimas, alkoholizmas, toksikomanija, 
narkomanijos plitimas. Be to, krikščioniškų vertybių nuvertinimas, antihu-
maniškų, žmogaus gyvybės vertę menkinančių ar neigiančių, rasistinių, kurs-
tančių etninę ar religinę nesantaiką, propaguojančių ar pateisinančių smurtą, 
prievartą ir genocidą teorijų, religinių doktrinų ir ideologijų plitimas yra dau-
gelio kitų rizikos veiksnių saugumui šaltinis ir prielaida. 

Korupcija taip pat kelia pavojų, nes kenkia teisėtiems asmenų ir valstybės 
interesams ir kompromituoja įstatymo viršenybę, piliečių tikėjimą demokrati-
jos vertybėmis bei demokratinėmis valdžios institucijomis. Be to, šešėlinių fi-
nansinių ir organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla kelia didelę grėsmę 
valstybei ir visuomenei. Ypač pavojingas yra nelegalus narkotikų ir ginklų pla-
tinimas, prekyba žmonėmis, nelegalus verslas ir iš šių bei kitų neteisėtų šalti-
nių gautų lėšų naudojimas politiniams tikslams siekti.  
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Nereikėtų pamiršti ir rimtą grėsmę keliančių kitų valstybių žvalgybos 
tarnybų veiklos, nukreiptos prieš Lietuvos Respubliką. Šiai veiklai būdingas 
tradicinių ir netradicinių metodų bei naujų technologijų panaudojimas, sie-
kiant neteisėtai gauti informacijos, destruktyviai veikti ir daryti įtaką kari-
niams pajėgumams, politiniams procesams ir kitoms socialinio bei ekonomi-
nio gyvenimo sritims. Įslaptintos informacijos pagrobimas ar neteisėtas at-
skleidimas, praradimas, sunaikinimas, sugadinimas, rinkimas, pirkimas, par-
davimas, laikymas ar platinimas ne tik keltų pavojų Lietuvos Respublikos ir 
jos sąjungininkių saugumui, bet ir griautų pasitikėjimą Lietuvos Respublika. 

Prie globalių pavojų galima priskirti masinio naikinimo ginklo sudeda-
mųjų dalių ir gamybos technologijų nelegalų platinimą. Ypač kelia pavojų 
nuolat didėjanti grupė valstybių ir subjektų, turinčių ar siekiančių įsigyti šiuos 
ginklus, ir galimybė, kad branduoliniai, cheminiai ar biologiniai ginklai gali 
būti panaudoti kaip šantažo ar teroro priemonė. 

Nekontroliuojama migracija, plintanti nelegali migracija bei didėjanti 
Lietuvos piliečių emigracija yra dar vienas rizikos nacionaliniam saugumui 
veiksnys. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, migracijos kont-
rolė tampa vienu svarbiausių uždavinių. Nevaldoma migracija kaip regioninių 
konfliktų padarinys gali virsti destabilizuojančiu veiksniu visai Europai ir kar-
tu sukelti pavojų Lietuvos Respublikos interesams. 

Nacionaliniam saugumui įtaką daro šie veiksniai: nelaimingi atsitikimai, 
avarijos pramonėje, stichinės ir gaivalinės nelaimės, epidemijos ir ekologinės 
katastrofos. 

Kiekvienos valstybės prioritetinis reikalas yra nacionalinis saugumas, t. y. 
kaip ir kiekviena valstybė, taip ir Lietuvos Respublika kuria Nacionalinio sau-
gumo strategiją, kurioje numatomi nacionalinio saugumo interesai, saugumo 
politikos prielaidos, nacionalinio saugumo politika, nacionalinio saugumo 
strategijos įgyvendinimo būdai ir priemonės, rizikos veiksniai, pavojai ir 
grėsmės nacionaliniam saugumui. Kadangi grėsmės ir pavojai nacionaliniam 
saugumui yra greitai kintantys, o nacionaliniam saugumui įtaką darančių 
veiksnių yra dešimtys, pradedant socialiniu ar ekonominiu gyvenimu ir bai-
giant politine situacija šalyje, Lietuvos Respublika, kurdama Nacionalinio 
saugumo strategiją, vadovavosi ne vien siaurąja, tradicine saugumo samprata, 
bet ir atsižvelgė į žmogaus saugumo koncepciją: siekiama užtikrinti Lietuvos 
Respublikos karinį, politinį ir ekonominį saugumą, taip pat, tapus Europos 
Sąjungos, kuri skatina ekonominę plėtrą ir gerovę, nare, siekiama suteikti ne-
karines asmens ir visuomenės saugumo garantijas.  
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Kiekvienos šiuolaikinės valstybės siekis – būti konkurencinga šių dienų 

besivystančiame pasaulyje. Universiteto uždavinys – stiprinti tą konkuren-
cingumą siūlant modernias studijų programas, atitinkančias darbo rinkos po-
reikius, aprūpintas pažangiomis informacinėmis technologijomis, rengiant 
absolventą rinkai. Tačiau to nepakanka. Šiuo straipsniu siekiama apžvelgti 
Mykolo Romerio universiteto mokslo plėtros tendencijas ir įvertinti sąsają su 
Lietuvos bei Europos prioritetais socialiniuose moksluose. Šiuolaikinis uni-
versitetas turi prisiimti atsakomybę ir už pilietinės visuomenės ugdymą, for-
muojant ir perteikiant jauniems žmonėms vertybes, skatinančias tapti atsa-
kingais ir pareigingais piliečiais. Visuotinai sutariama, kad pagrindinė univer-
sitetų veikla yra moksliniai tyrimai, studijos ir paslaugos visuomenei, tačiau 
svarbiausias pašaukimas – socialinė misija. Pagrindinės universitetų, kaip kū-
rybiškumo ir inovacijų centrų, veiklos kryptys: protingai naudojantis institu-
cine autonomija ir akademine laisve, didinti atsakomybę ir atskaitomybę vi-
suomenei, aukštos kultūros ir kokybiška veikla novatoriškai prisidėti prie vi-
suomenės ateities, jos poreikių ir interesų tenkinimo, aktyviai dalyvauti 
sprendžiant socialines savo regiono bei savo šalies problemas, didinti aukštojo 
mokslo vaidmenį stiprinant ir plėtojant kultūrinį identitetą, skatinant tin-
kamą valdymą ir demokratiją. Tai nelengvi uždaviniai. Vargu ar globalizacijos 
sąlygomis, ypač krizių laikotarpiu, pavieniams universitetams jie įveikiami.  

Europos universitetų asociacijos iniciatyva 2009 m. kovo 18–21 d. die-
nomis vykusioje konferencijoje Prahoje, kur Europos universitetų lyderiai 
diskutavo apie Europos universitetų veiklos strategiją, buvo priimta Europos 
universitetų asociacijos deklaracija. Jos pirmoji dalis buvo kreipimasis į poli-
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tinius lyderius – „Pažabokime pasaulinę ekonominę ir finansinę krizę inves-
tuodami į aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus“. Šiame kreipimesi pabrė-
žiama, jog universitetai lemia Europos ateitį. „Kurdami žinias ir puoselėdami 
inovacijas, kritinį mąstymą, toleranciją ir plačias pažiūras ruošiame piliečius, 
kurie atliks savo vaidmenį visuomenėje ir ekonomikoje, ir reaguojame į jų lū-
kesčius sudarydami galimybes individualiai vystytis ir asmeniškai augti. Per 
moksliniais tyrimais paremtą visų lygių švietimą suteikiame aukščiausio lygio 
įgūdžius ir novatorišką mąstymą, kurio reikia mūsų modernioms visuome-
nėms ir nuo kurio priklauso ateities ekonominė, socialinė ir kultūrinė plėtra. 
Siekiame ilgalaikio poveikio, nors ir imdamiesi naujų užduočių, ir pateikdami 
sprendimus dabartinėms problemoms.“140 

Taigi, norėdama išlikti konkurencinga, valstybė privalo pasitelkti univer-
sitetus ir remtis mokslu. Lietuva savo sunkiausiais laikais, tik atkūrusi Nepri-
klausomybę, tai jau yra dariusi ir geriausias to pavyzdys – Mykolo Romerio 
universitetas, kurio ištakos siekia tą istorinio lūžio visuomenėje laikotarpį – 
dešimtąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, kai reikėjo pradėti rengti naujo mąs-
tymo teisininkus valstybei. Niekas šios sudėtingos užduoties nesiėmė, o uni-
versitetas, jausdamas pareigą visuomenei ir valstybei, tai padarė, parengdamas 
naujas studijų programas, kurias reikėjo paremti moksliniais tyrimais, o tai ir 
padėjo pagrindą tolesnei sėkmingai plėtrai. Žinoma, reikėjo nemažai įžvalgu-
mo tiek kuriant universiteto viziją, tiek renkantis tinkamą jos įgyvendinimo 
modelį. 

Dabar, žvelgiant į universiteto mokslo raidą, bet nenukrypstant į smulkų 
kiekvieno laikotarpio nagrinėjimą, lūžio metais reikėtų laikyti būtent Mykolo 
Romerio universiteto įkūrimą 2004 metų pabaigoje141, kada susiformavo 
mokslinis-pedagoginis potencialas, sėkmingai aukštojo mokslo erdvėje ėmė 
ryškėti socialiniams mokslams palankesnės (bent taip jau tada manėme) prie-
laidos142. 

Buvo laiku suprasta, jog prasidėjęs naujasis tūkstantmetis kelia naujus iš-
šūkius Lietuvos aukštajam mokslui. Globalizacijos procesas, sparti visuome-

                                                
140 European universities – locking forward with confidence. Prague Decleration 2009. ISBN: 

9789078997122. 
141 Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. IX-2515 „Dėl Lietuvos 

Teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Romerio universiteto statuto patvir-
tinimo (Valstybės žinios. 2004, Nr. 163-5952). 

142 Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslo plėtros strategija bendrosios Lietuvos mokslo 
plėtros strategijos kontekste. Vilnius, 2003.  
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nės, darbo rinkos kaita daro įtaką aukštųjų mokyklų plėtrai, skatina jas atsi-
naujinti, tobulėti. Šiuolaikinei visuomenei labai svarbūs tampa socialiniai 
mokslai. Apie jų reikšmę kalbama tarptautiniuose forumuose, socialiniai 
mokslai vertinami kaip vieni iš prioritetinių mokslo sričių Europos Sąjungos 
7-ojoje bendrojoje programoje. Socialiniai mokslai turėtų būti įvardyti ir tarp 
Lietuvos mokslo prioritetų. Šiuolaikinė visuomenė ima suprasti, kad šalies 
bendrasis vidaus produktas didėja ne tik tobulinant naująsias technologijas, 
pritraukiant investicijas, bet ir investuojant į žmogų, kuriant modernią vady-
bą ir teisinę visuomenę. 

Šiomis sąlygomis darbo rinka diktuoja naujus reikalavimus – lemiamu 
veiksniu, užtikrinančiu plėtrą, tampa ne gamyba, o teikiamos paslaugos. Dar-
bo rinka sparčiai kinta, keldama naujus specialistų rengimo, studijų metodų 
pokyčių poreikius. Mykolo Romerio universiteto sukūrimas ir jo veikla yra 
tipiškas šiuolaikinėje visuomenėje vykstančių procesų atspindys143.  

Pažymėtina, kad tik ką įkurtas Mykolo Romerio universitetas jau 2005 
mokslo metus pasitiko su kokybiškai nauju mokslininkų ir pedagogų kolekty-
vu. Universitetas puikiai suprato, kad laimėjimo korta yra žinios, skirtos aug-
ti. Tai reiškia žinių kūrimą per mokslinius tyrimus, žinių sklaidą per švietimą 
ir ugdymą ir žinių panaudojimą per inovacijas – tris Europos Komisijos ini-
ciatyvos „Augimo ir darbo partnerystė“ kertinius ramsčius. 

Mokslo tiriamojoje veikloje buvo patvirtintos mokslo tiriamojo darbo 
kryptys, siekiant aktyviai įsijungti į ES iniciatyvas mokslo ir švietimo srityse, 
užtikrinti deramą vietą ir vaidmenį visuomenėje bei žinių ekonomikoje, atsi-
liepti į iššūkius universitetams, vykstant globalizacijos ir internacionalizacijos 
procesams, glaudžiau bendradarbiaujant su ūkio subjektais, aktyvinant veiklą 
žinių gamybos ir perorganizavimo bei vietinės ir regioninės plėtros srityse, sa-
vo veiklą derinant darbe su socialiniais partneriais. 

Iš esmės Lietuvoje atsirado naujas universitetas, puoselėjantis socialinius-
ekonominius mokslus, susijusius su ekonomikos, žinių visuomenės, demokra-
tinės pilietinės visuomenės plėtra, Europos bendros kultūrinės tapatybės 
formavimusi. 

Universiteto mokslinė veikla planuojama pagal universitete mokslinius 
tyrimus jungiančią bendrąją tyrimų kryptį „Lietuvos valstybė ir socialinis sau-
gumas Europos Sąjungos raidos kontekste (dabartis, tendencijos, prognozė“), ap-

                                                
143 Mykolo Romerio universiteto rektoriaus ataskaita 2005. ISSN 1392-7310, MRU, 2006,     

p. 3. 
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imančią platų mokslinių tyrimų spektrą, atsižvelgiant į magistrantūros ir dok-
torantūros studijų poreikius. Sukauptas mokslinis potencialas, objektyvūs po-
reikiai ir atsivėrusios Europos mokslinių tyrimų erdvės galimybės universitete 
pradėjo formuoti naujas mokslines programas. 

Tada mes konstatavome ne tik tai, kad mūsų universitetas yra jauniau-
sias Lietuvoje, tačiau būtent mūsų mokslingumo rodikliai kitų Lietuvos uni-
versitetų atžvilgiu yra vieni geriausių� (žr. 1 pav.), 2004 m. mūsų universitetas 
tapo pirmaujančiu socialinių mokslų srityje (žr. 2 pav.).  
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1 pav. Lietuvos universitetų mokslinio produktyvumo reitingai pagal 2004 metų 

mokslo produkciją (mp, taškais) visose mokslo srityse 
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys, 

http://www.mokslas.lt/content/documents/general/document794.doc 

                                                
� Beje, tai buvo paskutiniai metai, kai pagal universitetų mokslingumo skaičiavimo metodiką 

buvo galima bandyti atlikti bent preliminarią visų universitetų mokslingumo lyginamąją ana-
lizę, nes indikatorių sistema buvo vienoda visoms mokslo sritims. Vėlesnės mokslingumo me-
todikos versijos tokios analizės atlikti neleidžia, ranguoti universitetus galima pagal mokslo 
sritis. 
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Besiformuojančios žinių visuomenės sąlygomis tradicinės socialinių 
mokslų disciplinos, kurios iki šiol buvo sėkmingai plėtojamos Lietuvoje, išgy-
vena pasikeitimų laikotarpį, – formuojasi naujos mokslinės paradigmos, atsi-
randa nauja tarpdisciplininių mokslinių tyrimų problematika, pritaikomi 
nauji mokslinių tyrimų metodai ir technologijos, kuriami nauji socialinės tik-
rovės modeliai. Siekiant socialinių mokslų konkurencingumo aukštojo moks-
lo ir mokslinių tyrimų erdvėje, rengiamų specialistų – darbo rinkoje, būtina 
nuolat tobulinti mokslo ir studijų procesą, laiku reaguojant į visuomenės ir ją 
tiriančių mokslinių disciplinų pokyčius. Tai supratę socialinių mokslų uni-
versitetai tampa patrauklūs jaunimui, tačiau „tradiciškai“ nevertinami arba 
nuvertinami skirstant lėšas. 
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2 pav. Lietuvos universitetų mokslinio produktyvumo reitingai pagal 2004 metų 

mokslo produkciją socialinių mokslų srityje (mp, taškais) 
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys, 

http://www.mokslas.lt/content/documents/general/document794.doc 
 
 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Prezidento Val-
do Adamkaus iniciatyva dar 2002 m. buvo suformuota darbo grupė Lietuvos 
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humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategijai parengti. 2003 m. ją ap-
svarstė Lietuvos mokslo visuomenė, 2004 m. iš esmės jai pritarė Lietuvos 
mokslo taryba ir Seimo Švietimo ir mokslo komitetas. Tuomet mes išreiškė-
me viltį, jog svarstant 2007–2013 m. šalies perspektyvas, ji sulauks dėmesio, 
gal Lietuvos mokslo prioritetinės plėtros sąraše atsiras vietos humanitarinių ir 
socialinių mokslų plėtros prioritetams, kuriais bus grindžiama ūkio plėtra, 
kuriama palanki aplinka verslui, o tai padės Lietuvai užimti palankias pozici-
jas pasaulio socialinėse, ekonominėse ir politinėse sistemose. Prie to galėtų 
realiai prisidėti Mykolo Romerio universitetas, kuriame sukuriama ketvirta-
dalis šalies mokslinės produkcijos socialinių mokslų srityje. Deja, to neįvyko, 
todėl teko eiti tarptautinio vertinimo keliu. 

Norėdamas sutikslinti savo veiklos, kartu ir mokslo-tiriamosios, kryptis 
su tarptautinėmis tendencijomis, universitetas 2006 m. ryžosi Europos uni-
versitetų asociacijos auditui. Jo išvadose apie mokslinius tyrimus pažymėta, 
jog „Universitetas puikiai sugeba nustatyti mokslinio darbo prioritetus..., kas 
yra būtina sąlyga norint sukurti veiksmingą bei visuomenei naudingą moksli-
nių tyrimų strategiją“144. Ekspertų grupė kartu išsakė ir pasiūlymus, kurie ga-
lėtų padėti geriau planuoti strateginę plėtrą, stiprinti kokybės kultūrą, derėtų 
su ES programomis. 

Atsižvelgiant į tai, 2007 m. gegužės mėn. Mykolo Romerio universiteto 
senatas patvirtino 2007–2011 m. fakultetų mokslo programas, kurias fakulte-
tų mokslininkų grupės parengė, atlikdamos išsamią Lietuvos ir pasaulio žinių 
ekonomikos poreikių analizę, nūdienos ir praeities pasiekimus socialinių bei 
kaimyninių mokslų srityse, studijų ir rinkos poreikius bei galimybes, įvertin-
damos žmogiškuosius išteklius. Numatydamos mokslinės veiklos tikslus, už-
davinius, planus, mokslininkų grupės siekė mokslo ir studijų vienovės, koky-
bės, veiklų internacionalizavimo ir plėtros. Tokios išsamios ir tiek teoriškai, 
tiek ir praktiškai pagrįstos mokslo programos Mykolo Romerio universitete 
parengtos, remiantis kitų Europos universitetų patirtimi ir modeliais, ieškant 
tinkamiausio mokslo programos modelio, kuris užtikrintų sėkmingą Mykolo 
Romerio universiteto vizijos bei misijos įgyvendinimą. Paminėsime pagrindi-
nes mokslo programas ir tikslus, kurių siekiame: 

1. Mokslo programos „Teisinės valstybės vystymosi ir socialinio sugyve-
nimo amžiuje“ tyrimo tikslai – padėti nustatyti negatyvių socialinių reiškinių 
keliamas grėsmes teisinei valstybei ir pasiūlyti priemones jiems įveikti, nusta-

                                                
144 Mykolas Romeris University. EUA Evaluation Report, 2006, MRU, p. 26. 
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tyti atskirų socialinių reiškinių tarpusavio ryšius, pagrįsti tinkamo socialinio 
gyvenimo prielaidas ir jų teisinio reguliavimo mechanizmą, ištirti valstybės, 
visuomenės ir individo teisinio saugumo prielaidas, taip pat nustatyti valsty-
bės valdymo teisinio reguliavimo spragas bei kitus trūkumus ir pasiūlyti tobu-
linimo būdus. 

2. Mokslo programos „Valstybės daugiapakopis valdymas“ tikslas – iš-
nagrinėjus pasaulinę darnaus vystymosi problematiką, tirti tuo požiūriu atski-
rus šiuolaikinės Lietuvos valstybės raidos apsektus ir parengti pasiūlymus, ati-
tinkančius šalies poreikius, tirti politikos, įskaitant ir tarptautinį jos aspektą, 
bei visuomenės raidos proceso, valstybės valdymo ir vietos savivaldos sistemų 
sąsajas ir sąryšį, ieškant optimalesnio darnaus visuomenės vystymosi modelio. 
Išanalizavus įvairius šiuolaikiškus valdymo modelius, optimizuoti valstybinio 
valdymo ir vietos savivaldos sistemų sandarą, jų struktūrą, galias, funkcijas, 
parengti racionalią daugiapakopio valdymo Lietuvoje programą. 

3. Mokslo programos „Veiksmingasis viešasis administravimas“ pagrin-
diniai tikslai – ištirti, kaip Lietuvos viešojo administravimo reforma prisideda 
prie modernios ir konkurencingos valstybės vystymo, kokios yra pagrindinės 
viešojo sektoriaus valdymo problemos, kokie gali būti šių problemų sprendi-
mo būdai, atsižvelgiant į strateginę valstybės viešojo sektoriaus administravi-
mo nuostatą, ištirti vadybos metodų taikymo Lietuvos viešajame sektoriuje 
galimybes, nustatyti taikymo sritis ir būdus bei šių principų suderinamumą su 
demokratinio valdymo nuostatomis, sukurti veiksmingą socialinės politikos 
įgyvendinimo ir socialinių paslaugų administravimo modelį, kuris geriausiai 
atitiktų Lietuvos socialines, kultūrines, istorines ir administracines realijas.  

4. Mokslo programos „Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, vers-
lumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas“ tikslas yra išnagrinėti ekonomikos 
konkurencingumo, verslumo ir socialinės sanglaudos veiksnių sistemą ir mo-
deliuoti vidutinio ir ilgo laikotarpių plėtros galimybes. 

5. Mokslo programos „Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei poli-
tikai“ tikslas – praturtinti žinias apie žmoniškųjų išteklių kintančias kiekybi-
nes bei kokybines charakteristikas ir sukurti mokslo žinioms pagrįstas prielai-
das socialinei politikai modernizuoti.145 

Vykdydamas šias mokslo programas, universitetas neginčijamai pasižy-
mėjo kaip vienas iš socialinių mokslų lyderių.  

                                                
145 Mykolo Romerio universiteto rektoriaus ataskaita. 2007. ISSN 1392-7310, MRU, 2008,    

p. 57. 
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2008 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įvertino 
universiteto mokslininkų pateiktas penkias paraiškas dėl Aukščiausio lygio 
mokslinių tyrimų centrų steigimo ir pripažino tris neformalias mokslininkų 
grupes, galinčias tapti mokslinių tyrimų centrais: Taikomųjų psichologinių 
tyrimų centras (TPTC); Teisinės valstybės mokslinių tyrimų centras 
(TVMTC); Visuomeninio saugumo tyrimo centras (VSTC). 

2008 m. iškilūs universiteto mokslininkai sulaukė aukščiausio nacionali-
nio pripažinimo už savo mokslinę veiklą. Nacionalinės mokslo premijos įteik-
tos prof. Mindaugui Maksimaičiui už darbų ciklą „Lietuvos konstituciona-
lizmo istorijos studijos (1998–2006 m.) ir doc. Sarmitei Mikulionienei (au-
torių grupė) už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos 
šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–
2005 m.)“. 

Sėkminga universiteto mokslininkų veikla ir tarpdisciplininio bendra-
vimo plėtra atsispindėjo ir 2008 m. Studijų kokybės vertinimo centro atlikto 
mūsų universiteto mokslinio produktyvumo vertinime. Mūsų universitetas 
yra vienas iš pirmaujančių socialinių mokslų srityje.  
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3 pav. Lietuvos socialinių mokslų fakultetų ir institutų mokslingumas 
Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centro duomenys. Prieiga internete: 

http://www.skvc.lt/content. asp?id=282 
* Paskelbti 2008 m. Pirminiai vertinimo rezultatai 
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Pažymėtina ir tai, kad universiteto mokslininkų mokslinis produktyvu-
mas per metus išaugo beveik 30 procentų.  
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4 pav. Studijų kokybės vertinimo centro universitetų  

mokslingumo vertinimas 2007−2008 m. 
Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centro duomenys. Prieiga internete: 

http://www.skvc.lt/content. asp?id=282 
 
 
 

Kalbant apie mokslo programų vykdymą ryškėja jų tarptautiškumas. 
Mokslo darbų publikavimas ir sklaida yra vienas iš pagrindinių mokslininko 
veiklos rezultatų ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje erdvėje, o moksli-
niai straipsniai užsienio kalba bei tarptautiniu mastu pripažintuose moksli-
niuose leidiniuose yra vieni iš pagrindinių rodiklių, leidžiančių stebėti ir ver-
tinti mokslo internacionalizavimo raidą (žr. 1 lentelę). 
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1 lentelė. Mokslo programų internacionalizavimas (2008 m. mokslo programų  
                    vertinimas) 
 

 Fakulteto mokslo programos pavadinimas Publikacijos užsienio 
kalba 

1 Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje  86 
2 Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei politikai 45 
3 Valstybės daugiapakopis valdymas 28 
4 Veiksmingas viešasis administravimas  44 
5 Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei 

socialinės sanglaudos stiprinimas 62 

 
 

Vertinant mokslo programas taip pat buvo atliktas ir mokslinių publika-
cijų atitikimo mokslo programoms vertinimas (2 lentelė), kuris parodė, kad 
universiteto mokslininkų rezultatai siejami su mokslo programų tikslais ir 
uždaviniais, todėl teigtina, kad kryptingos universiteto mokslininkų pastan-
gos prisideda prie universiteto misijos ir vizijos įgyvendinimo. 
 
 
2 lentelė. Mokslinių publikacijų tikslingumas – mokslo programos temų atitikimas  
                    (2008 m. mokslo programų vertinimas) 
 
 

Fakulteto mokslo programos  
pavadinimas 

Publikaci-
jos, ati-

tinkančios 
mokslo 

programą 
(proc.) 

Publikacijos, 
iš dalies ati-
tinkančios 

mokslo pro-
gramą (proc.)

Publikacijos, 
neatitinkan-
čios mokslo 
programos 

(proc.) 

1 Teisinė valstybė ir socialinis sugyve-
nimas XXI amžiuje  81 19 0 

2 Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai 
socialinei politikai 90 10 0 

3 Valstybės daugiapakopis valdymas 86 14 0 
4 Veiksmingas viešasis administravimas 83 17 0 
5 Lietuvos ekonomikos konkurencin-

gumo, verslumo bei socialinės san-
glaudos stiprinimas 

100 0 0 
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Savo galimybių įvertinimas ir perspektyvių tyrimų numatymas leido ak-
tyviai dalyvauti rengiant Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“. Mūsų mokslininkų laukia rimtas uždavinys: tapti 
šios nacionalinės programos pagrindiniu vykdytoju, nes ji koreliuojasi su vi-
somis mūsų mokslo programomis. Universiteto mokslininkų dalyvavimas na-
cionalinėse mokslo programose ir rengiant galimybių studijas pastaraisiais 
metais sudarė palankias sąlygas universiteto mokslo programų integracijai na-
cionaliniu lygmeniu, tačiau ne mažiau svarbus ir mokslo programų integra-
vimas ir į tarptautines programas.  
 
 
3 lentelė. Mokslo programų atitikimo nacionalines mokslo programas  
                    ir 7 BP analizė 
 
 Universite-

to mokslo 
programa 

Nacionalinė programa „Sociali-
niai iššūkiai nacionaliniam sau-

gumui“ 
7 bendroji programa 

1 Teisinė vals-
tybė ir socia-
linis sugyve-
nimas XXI 
amžiuje  

- Grėsmę asmens ir visuomenės 
saugumui keliančių kriminoge-
ninių procesų tyrimai 

- Socialinės gerovės tyrimai 
- Psichosocialinių sąveikų ir sub-

jektyvios gerovės tyrimai 

- Pagrindinės tendencijos vi-
suomenėje ir jų reikšmė  

- Pilietis Europos Sąjungoje 
 

2 Žmogiškųjų 
išteklių rai-
da: iššūkiai 
socialinei 
politikai 

- Demografinės raidos tyrimai  
- Žmogiškųjų išteklių, darbo rin-

kos politikos ir užimtumo tyri-
mai 

- Socialinės gerovės tyrimai 
- Grėsmę asmens ir visuomenės 

saugumui keliančių kriminoge-
ninių procesų tyrimai 

- Psichosocialinių sąveikų ir sub-
jektyvios gerovės tyrimai 

- Ekonominių, socialinių ir ap-
linkosaugos tikslų derinimas 
Europos perspektyvoje  

- Pagrindinės tendencijos vi-
suomenėje ir jų reikšmė 

3 Valstybės 
daugiapako-
pis valdymas 

- Demografinės raidos tyrimai  
- Žmogiškųjų išteklių, darbo rin-

kos politikos ir užimtumo tyri-
mai 

- Socialinės gerovės tyrimai 

- Ekonominių, socialinių ir ap-
linkosaugos tikslų derinimas 
Europos perspektyvoje 

- Europa pasaulyje  
- Pilietis Europos Sąjungoje 
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 Universite-
to mokslo 
programa 

Nacionalinė programa „Sociali-
niai iššūkiai nacionaliniam sau-

gumui“ 
7 bendroji programa 

4 Veiksmingas 
viešasis ad-
ministravi-
mas  

- Žmogiškųjų išteklių, darbo rin-
kos politikos ir užimtumo tyri-
mai 

- Socialinės gerovės tyrimai 

- Pagrindinės tendencijos vi-
suomenėje ir jų reikšmė  

- Europa pasaulyje  
- Pilietis Europos Sąjungoje 

5 Lietuvos 
ekonomikos 
konkuren-
cingumo, 
verslumo bei 
socialinės 
sanglaudos 
stiprinimas 

- Demografinės raidos tyrimai  
- Žmogiškųjų išteklių, darbo rin-

kos politikos ir užimtumo tyri-
mai 

- Socialinės gerovės tyrimai 

- Augimas, užimtumas ir kon-
kurencingumas žinių visuo-
menėje  

- Ekonominių, socialinių ir ap-
linkosaugos tikslų derinimas 
Europos perspektyvoje 

- Pagrindinės tendencijos vi-
suomenėje ir jų reikšmė  

- Socialiniai, ekonominiai bei 
moksliniai rodikliai 

 
 

Pažymėtina ir tai, kad įkūrus Socialinės informatikos fakultetą, atsirado 
realios galimybės įsitraukti į Visorių informacinių technologijų parko veiklą, 
aktyviai bendradarbiaujant su Žinių ekonomikos forumu. 

Visuotinai pripažįstama, kad daktaro disertacijos taip pat prisideda prie 
naujų studijų programų kūrimo ir esamų tobulinimo, todėl fakultetuose for-
muojant daktaro disertacijų tematikas būtina atsižvelgti ne tik į Lietuvos ūkio 
poreikį, bet ir universiteto studijų dinamiką ir novatoriškumą (4 lentelė). 
 
4 lentelė. Daktaro disertacijų tyrimų atitikimas naujų magistrantūros studijų  
                    programų 2008 m. (vnt.) 
 
 Naujausios studijų programos Daktaro disertacijų tyrimai 
1 Europos verslo teisė 10 
2 Socialinė gerontologija  12 
3 Socialinė politika ir administravimas 11 
4 Lyčių lygių galimybių ekonomika 11 
5 Lyderystė ir pokyčių valdymas 7 
6 Mokslo vadyba 3 
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Diskusijos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą nepaliko nuošalyje ir 
doktorantūros studijų metu atliekamų tyrimų. Siekiant doktorantūros studi-
jų proceso kokybės, doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programoje ska-
tinant perkeliamuosius gebėjimus buvo įvestas verslumo įgūdžių ugdymas, 
projektų valdymas, mokslo marketingas, retorika ir kiti dalykai, kurie aktyviai 
skatinami universitete veikiančiuose penkiuose tarpdisciplininiuose jaunųjų 
mokslininkų tinkluose: Žmogaus teisės; Verslo aplinkos teisiniai tyrimai; 
Valdymas; Socialinė kaita; Visuomeninis saugumas.  

2008 m. Žinių ekonomikos forumas atliko tyrimą, kurio metu buvo ver-
tinama, ar Lietuvoje apgintos daktaro disertacijos atitinka Lietuvos verslo 
sektoriaus poreikius. Tyrimas parodė, kad Lietuvoje stambios įmonės, net ir 
nukreiptos į tarptautines rinkas, nepakankamai bendradarbiauja su mokslo 
sektoriumi inovacijų srityje, tačiau visoms įmonėms reikia į veiklos optimiza-
vimą orientuotų sprendimų, taip pat vadybos žinių ir technologijų. Padaryta 
išvada, kad mokslo žinių pasiūla gerokai atsilieka nuo paklausos. Vis dėlto 
mūsų universiteto daktaro disertacijų tyrimų rezultatai kone labiausiai prisi-
deda prie Lietuvos ūkio plėtros (5 lentelė). 
 
5 lentelė. Daktaro disertacijų pasiūla verslo sektoriui 
 

Aukštoji mokykla Disertacijų pasiūla 
Mykolo Romerio universitetas 125 

Vilniaus universitetas 105 
Kauno technologijų universitetas 45 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 27 
Šiaulių universitetas 16 

 
Šaltinis: Studentų doktorantų darbų pasiūla ir paklausa verslo įmonėse. Žinių ekono-
mikos forumas. Prieiga internete http://www.zef.lt/zef/modules/document_publisher/ 
documents/4/ Doktorantų_tyrimo_ataskaita.pdf  
 
 

Universitetas aktyviai skatina ir doktorantūros studijų internacionaliza-
vimo procesą. Pastaraisiais metais auga doktorantų mobilumas, jų įsitrauki-
mas į tarptautinius tinklus: Connex doktorantų tinklas; New-Neighborhood 
doktorantų tinklas; Nordic-Baltic doktorantų ir jaunųjų mokslininkų tinklas; 
Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantų tinklas. Pažymėtina, 



 752 

kad vis dažniau daktaro disertacijos ginamos, dalyvaujant gynimo taryboje 
mokslininkams iš kitų šalių. 2008 m. Europos vadybos ir verslo administra-
vimo doktorantūros studijų asociacijos (toliau – EDAMBA) tarptautiniai 
ekspertai iš Oksfordo ir Mančesterio universitetų teigiamai vertino ekonomi-
kos bei vadybos ir administravimo krypčių mokslinių tyrimų lygį, doktoran-
tūros studijų programą, doktorantų veiklą, apgintas daktaro disertacijas, 
mokslinių vadovų kvalifikaciją, doktorantūros studijų organizavimo kokybę 
ir rekomendavo priimti universitetą į tarptautinį tinklą EDAMBA. Pastarasis 
tarptautinis vertinimas visų pirma – tai tarptautinis pripažinimas, leidžiantis 
dalyvauti elitinio institucijų tinklo veikloje. 

Nors doktorantūros studijose efektyviai skatinamas tarptautiškumas, ta-
čiau vis dėlto šiuos veiksmus varžo nacionaliniai teisės aktai. Universitetas, 
turėdamas potencialių partnerių steigti jungtines doktorantūros programas, 
negali imtis šių veiksmų, nes tokių programų buvimas nėra numatomas na-
cionaliniuose teisės aktuose, tačiau išlieka galimybė inicijuoti bendras dokto-
rantūros programas. Šiuo metu derinamos bendradarbiavimo sutartys dėl 
bendrų doktorantūros studijų su Jyvaskylos universitetu (Suomija) psicholo-
gijos kryptimi bei Rygos Stradinšo universitetu (Latvija) sociologijos, politi-
kos mokslų, teisės kryptimis. Artimiausiu metu turi būti tęsiamas tarptautinis 
bendradarbiavimas dėl bendrų doktorantūros studijų, ypač skatinamos fakul-
tetų iniciatyvos dėl bendrų doktorantūros studijų vadybos ir administravimo 
kryptimi. Taip pat aktyviai dalyvaujama Europos doktorantūros taryboje, 
teikiant siūlymus bei rekomendacijas naujoms politikos gairėms formuoti ir 
esamoms tobulinti. 

Norint sėkmingai toliau internacionalizuoti mokslo ir doktorantūros 
studijas, būtinas institucinės tarpdisciplininių tinklų veiklos augimas į tar-
pinstitucinę bei tarptautinę tinklų veiklą. Mokslinių rezultatų ir mokslinio 
potencialo tikslingas augimas rodo realiai didėjančias ne tik dėstytojų bei 
doktorantų integracijos į tarptautinę mokslo rinką galimybes, bet ir tenden-
cingą mokslinių tyrimų internacionalizavimą, jų rezultatų tarptautinį pripa-
žinimą.  

Universiteto mokslininkai turi galimybę įsilieti į Dorich House tinklo 
veiklą, čia kartu su septyniais Europos universitetais iš Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos ir Turkijos mūsų mokslininkai dalyvaus 
tarptautiniuose tyrėjų konsorciumuose „Sveikata ir amžius“, „Migracija“, 
„Ekologija ir tvari plėtra“. 
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Mąstant apie universiteto tolesnės veiklos viziją, aiškėja jog tai kelias 
mokslo universiteto link. 

Analizuojant įvairių šalių patirtį, sunku rasti bendrus kriterijus mokslo 
universitetui, nes šalys turi skirtingas mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo 
tradicijas bei ateities vizijas. Vis dėlto pagrindiniai mokslo universiteto prin-
cipai yra visuotinai pripažįstami, ir turėtų būti pavyzdžiu kiekvienam univer-
sitetui, kuris siekia būti mokslo universitetu, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad kiekviena institucija gali turėti savas priemones bei ateities vizijas, atsi-
žvelgiant į šalies, kurioje yra universitetas, ir globalizacijos tendencijas, kurios 
vienaip ar kitaip daro įtaką visiems perspektyviems pasaulio universitetams. 

Pagal Carnegie Aukštojo mokslo institucijų klasifikatorių, kurio tikslas 
− suklasifikuoti arba sugrupuoti JAV universitetus ir kolegijas, mokslo uni-
versitetu laikomi universitetai, kurie:  

� siūlo daug įvairių bakalauro programų; 
� moksliniams tyrimams skiriamas prioritetas; 
� siūlo doktorantūros studijas; 
� kasmet suteikia daktaro laipsnį mažiausiai 50 žmonių; 
� kasmet gauna mažiausiai 40 mln. dolerių paramos iš valstybės.  
Kituose šaltiniuose taip pat numatyti pagrindiniai mokslo universiteto 

bruožai146: 
� autonominis valdymas; 
� mokslinių tyrimų kryptys; 
� tyrimų kultūra; 
� infrastruktūra; 
� kritinis tyrėjų skaičius; 
� lyderystė;  
� aplinka; 
� plėtra; 
� finansų valdymas ir administravimas. 
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus bruožus, pažymėtina, kad mūsų uni-

versitetas atitinka didžiąją jų dalį, tačiau pasaulinės vertinimo sistemos, kon-
kurencingumas bei kokybės siekiai skatina sparčią plėtrą mokslo srityje. Vie-
nos pagrindinių priemonių, kurios leistų universitetui sėkmingai įsitvirtinti 
pasaulinėje mokslo rinkoje, siūlytinos šios: 

                                                
146  Research University: Critaria. Prieiga internete: http://web.utm.my/research/index2.php? 

option=com _content&do_pdf=1&id=56 
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� moksliniai straipsniai įtraukti į ISI Web of Science arba ISI Master 
List; 

� moksliniai straipsniai užsienio kalba; 
� elektorinė leidyba ir bazių kūrimas; 
� monografijos; 
� dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo programose; 
� mokslo laboratorijų ir ekscelencijos centrų plėtra; 
� tyrėjų skaičius ir jų kompetencija.  
2008 m. Universiteto mokslo žurnalai pradėjo vadovautis ir integruoti 

ISI Web of Science vertinimo kriterijus. Tikėtina, kad jau 2009 m. pabaigoje 
kai kurie moksliniai žurnalai, kaip antai „Jurisprudencija“ bei „Viešoji politi-
ka ir administravimas“, „Socialinis darbas“, „Intelektinė ekonomika“, bus vi-
siškai pasirengę įsitraukti į ISI Web of Science. Taip pat išaugo ir mokslinių 
straipsnių skaičius užsienio kalba, o tai rodo, kad universiteto autorių cituo-
jamumas pasaulio akademinėje bendruomenėje didės.  

Mokslo populiarinimas yra svarbus kriterijus einant mokslo universiteto 
link, viena iš priemonių, kuri leistų efektyviai užtikrinti mokslo idėjos sklaidą, 
yra elektroninė leidyba, įskaitant ir monografijų leidimą elektorinėje laikme-
noje, todėl elektroninės leidybos puoselėjimas universitete yra būtinas. Tokiu 
būdu universiteto moksliniai rezultatai būtų dar labiau žinomi ne tik nacio-
nalinėje, bet ir pasaulinėje erdvėje. 

Tinkamos mokslinės infrastruktūros sukūrimas yra vienas iš svarbiausių 
kriterijų. Mes jau kalbėjome apie universiteto mokslininkų kompetenciją 
formuoti mokslinės ekscelencijos centrus, pasitelkiant finansavimą iš nacio-
nalinių ir tarptautinių programų. Lietuvoje aktyviai veikia 9 mokslo ir te-
chnologijų parkai. Įkūrus MRU Socialinės informatikos fakultetą, atsirado 
reali galimybė įsitraukti į mokslo ir technologijų parkus, ir 2008 m. buvo pasi-
rašytas ketinimų protokolas tarp universiteto, Visorių informacinių techno-
logijų parko ir Žinių ekonomikos forumo dėl universiteto įsitraukimo į 
mokslo ir technologijų parko veiklas bei Socialinių technologijų laboratorijos 
steigimo. Šie veiksmai leidžia dalyvauti ir integruotų mokslo, studijų ir verslo 
centrų (slėnių) plėtroje.  

Apžvelgiant universiteto kelią mokslo universiteto link, reikėtų stabtelti 
ties Nacionalinėmis kompleksinėmis programomis (NKP), jos šiuo metu yra 
realios priemonės efektyvesniam universiteto integravimuisi į mokslo rinką.  

Universiteto mokslininkai 2009 m. balandžio mėn. parengė paslaugų 
sektoriaus inovacijų nacionalinės kompleksinės programos galimybių studiją. 
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Paslaugų sektoriaus inovacijų NKP tikslas – sukurti paslaugų sektoriaus ino-
vacijoms būtiną aplinką Lietuvoje, atitinkančią ES strateginius tikslus ir prio-
ritetus ekonomikos konkurencingumo srityje. EK dokumentuose nurodoma, 
kad paslaugos yra ekonomikos augimo variklis ir sudaro apie 70 proc. BVP 
bei darbo vietų daugelyje valstybių narių. Vidaus rinkos susiskaidymas nei-
giamai veikia visos Europos ekonomiką, ypač SVV konkurencingumą, dar-
buotojų judėjimą, ir kliudo vartotojams gauti įvairesnių paslaugų konkuren-
cinga kaina. Europos Sąjungos šalyse mažos ir vidutinės įmonės sudaro apie 
99 proc. visų šalyje veikiančių įmonių. Jos sukuria apie 60 proc. visų šalies 
įmonių bendrosios pridėtinės vertės ir įdarbina daugiau nei 70 proc. visų dir-
bančių žmonių, todėl jų plėtra yra įvardijama kaip itin svarbus šalies ūkio au-
gimo ir konkurencingumo veiksnys. Pasaulinė patirtis rodo, jog be smulkaus 
ir vidutinio verslo įmonių rinkos ekonomika negali nei funkcionuoti, nei to-
bulėti. Taigi yra pripažįstama, kad dėl paslaugų sektoriaus svarbos būtina 
adekvačiai vertinti mokslo ir paslaugų verslo integracijos iššūkius. Viena iš 
veiksmingų priemonių šiuo atveju galėtų būti nedelsiant sukurti paslaugų slė-
nį (įmonių branduolį) ir parengti nacionalinę kompleksinę programą (kaip 
sudėtinės bendrosios nacionalinės kompleksinės programos dalį). Suburtos 
įmonių visumos ir parengtos, patvirtintos, vykdomos programos pagrindu ga-
lėtų būti įgyvendinami kūrimo ir vystymo projektai. Paslaugų sektoriaus 
įmonių branduolys galėtų tapti unikaliu inovacijų plėtros pagrindu, tačiau to 
siekiant būtina pripažinti paslaugų sektoriaus galimybę jungtis į visumą, pa-
geidautina – jau nuo 2010 metų. 

Dar viena tikslinga priemonė einant mokslo universiteto link yra mokslo 
apskaita, kurios principai užtikrina tyrėjų skaičiaus ir kompetencijos nuolati-
nę stebėseną bei vertinimą, o kartu ir finansų administravimą, šis taip pat 
įvardijamas kaip vienas iš mokslo universiteto bruožų. Tokia sistema šiuo me-
tu universitete sukurta ir bus diegiama 2009/2010 mokslo metais. 

Pastarųjų trejų metų universiteto mokslo veiklos rodikliai byloja apie 
kryptingą universiteto ėjimą mokslo universiteto link (žr. 6 lentelę), tačiau   
siekiant efektyvesnio integravimosi į mokslo rinką būtina atsižvelgti ir į jau 
minėtas pasaulines tendencijas. 

Ar tai įmanoma universitetui, kaip kryptingos veiklos mokslo ir studijų 
institucijai, orientuotai į socialinių mokslų pritaikymą tarpdisciplininiuose 
tyrimuose, skirtai mokslinti piliečius ir stiprinti valstybę, būtinai verslui, ma-
tomai tarptautinėje erdvėje ir patraukliai studijuojantiems? Įmanoma, bet ne-
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lengva. Įmanoma ir dėl turimų išteklių, ir dėl gana palankaus tarptautinio 
konteksto. 
 
6 lentelė. Mokslinės veiklos rodikliai 2005–2008 m. 
 

Metai Monografijų 
skaičius 

Straipsnių ISI 
WOS duomenų 
bazėje skaičius

Mokslo produk-
cijos suminis re-

zultatas 
(HS+PBT) 

Mokslo produkcijos 
suminis rezultatas pa-

gal mokslo kryptis 

 HS PBT HS PBT  HHS PBT 
2008 42 1 20 2 802 740 62 
2007 58 4 18 35 764 678 86 
2006 45 9 15 5 740 670 70 
2005 55 1 7 3 439 412 27 
Iš viso 197 15 60 45 2745 2500 237 

 
 
Visų pirma Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktora-

to ataskaitos147 santraukoje „Europos socialinių ir humanitarinių mokslų 
tendencijos“ pabrėžta: „Pagrindinės mokslinių tyrimų tendencijos yra susiju-
sios su demografinėmis visuomenės tendencijomis: mažėjančiu gyventojų 
skaičiaus augimu pasaulyje ir Europos gyventojų dalimi pasaulio gyventojų 
skaičiaus atžvilgiu, senėjimo poveikiu socialinėms sistemoms, migracijos pro-
trūkiu. Svarbios mokslinių tyrimų tendencijos taip pat yra miesto gyventojų 
arealas, socialinių pokyčių tempas ir formos, biotechnologijos. Tikėtina, kad 
mokslinių tyrimų centre atsidurs tokie politiniai klausimai kaip demokratijos 
perspektyvos pasaulyje, tradicinių politinių reprezentacijų krizė, politikos ir 
religijos sąsajos, gerovės sistemų vadybos modelių pokyčiai.“  

Rubrikoje „Augimas, darbas ir konkurencingumas žinių visuomenėje“ 
svarbiausią vietą užims moksliniai tyrimai apie inovacijas, ypač institucinės ir 
socialinės inovacijų bei kūrybingumo dimensijos. Didelis dėmesys bus skiria-
mas nematerialiems dalykams, kurie žinių visuomenėje padidins tyrėjų susi-
domėjimą žmonių, socialiniu ir kultūriniu kapitalu, patirties ekonomija, ver-
tybių matu. Šiame kontekste socialinė gerovė bus persvarstoma kaip produk-

                                                
147 Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato ataskaitos santrauka „Euro-

pos socialinių ir humanitarinių mokslų tendencijos“. 
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tyvus veiksnys. Ekonominės krizės akivaizdoje taip pat iškyla finansinio stabi-
lumo ir ekonomiško valdymo klausimai.  

Moksliniuose tyrimuose apie pilietybę dėmesio centre atsidurs konstitu-
cionalizmo ir formalios pilietybės klausimai, atsižvelgiant į paplitusias įvairias 
pilietybės rūšis. Perspektyvūs religiniai, seksualiniai, biologiniai pilietybės 
klausimai. Didėja susidomėjimas ir naujomis dalyvavimo viešojoje erdvėje 
formomis ir naujais dalyviais.  

Kalbant apie ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų suderina-
mumą, dabartinės tendencijos rodo didėjantį susidomėjimą įvairiais aplinko-
saugos aspektais, tokiais kaip bioįvairovė, gamtovaizdžio formavimas ar ap-
sauga analizuojant socioekonomines klimato kaitos pasekmes. Plėtojami nauji 
požiūriai į socialinę sanglaudą ir socialinių skirtumų tyrimus, iš dalies pabrė-
žiant globalias tendencijas. Didės susidomėjimas alternatyviais augimo mode-
liais ir vertės teorijomis, rizika ir jos valdymu. 

Temai „Europa ir pasaulis“ ES lygiu skiriama daugiau dėmesio nei na-
cionaliniu. Greta mokslinių tyrimų apie Europos vietą daugiašalėse struktū-
rose bus plėtojami novatoriški tyrimai apie santykinį Europos tapatybės su-
pratimą, socialinius ir politinius jos aspektus. Svarbi tema taip pat bus Europa 
kaip žinių visuomenė ir kultūrinių kontūrų bei nematerialių produktų sub-
jektas.  

Išanalizavus minėtas mokslinių tyrimų temas jaučiami signalai, kad Eu-
ropoje taip pat reikės suderinti paramą šiomis temomis:  

� socialinės gerovės ateitis ir naujos jos formos; 
� migracijos ir metodologinio nacionalizmo protrūkis; 
� tarpdisciplininės inovacijos; 
� tvari plėtra užterštuose miestuose; 
� nauji požiūriai į vertę ir vertinimą žinių ekonomikos kontekste; 
� atstumas, politinis klimatas ir virtualumas – nauja sociopolitinė ap-

linka; 
� laikas ir atmintis kaip socialinės struktūros ir politiniai klausimai; 
� mokslinių tyrimų technologizacija socialiniuose ir humanitariniuose 

moksluose; 
� simboliai ir jų analizė; 
� nauji požiūriai į valdymą ir reguliavimą.  
Nesunku pastebėti, jog šios tendencijos koreliuojasi su Mykolo Romerio 

universiteto tyrimų programomis. 
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Antra, kalbant apie socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) vaid-
mens suvokimą kitų sričių moksliniuose tyrimuose, reikėtų pastebėti, jog 
bent jau Europos mokslinių tyrimų erdvėje jis didėja. Taip Europos komisijos 
užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad, pavyzdžiui socialinių ir humanitarinių 
krypčių mokslininkai yra įtraukti į 40 proc. kitų mokslinių projektų Europos 
7 bendrosios programos, vykdomų ne prioritetinių socialinių ir humanitari-
nių mokslų kryptimi148, daugiau nei 95 proc. ne SHM projektų koordinato-
rių yra patenkinti SHM tyrėjų indėliu ir bendradarbiavimu. 

Socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjai turi ir gali pateikti įžvalgų dėl 
klausimų, kurie neprieinami gamtos, medicinos ir žemės ūkio sričių moksli-
ninkams bei inžinieriams. Apklausos rezultatai rodo, kad žinios apie žmogaus 
elgesį ir požiūrius yra labai paklausios, o mokslinių tyrimų dėl etinių aspektų, 
pokyčių darbo rinkoje, lyčių ir išsilavinimo ne SHM projektų tyrėjai prašo 
net daugiau nei tikėtasi. 

Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad tarpdalykiškumas nėra vienkarti-
nis, pavienių projektų klausimas, bet požiūris, kuriuo vadovaujamasi ir kuris 
pritaikomas ilgą laiką. Projektų koordinatoriai, turintys teigiamos bendra-
darbiavimo su socialinių mokslų tyrėjais patirties, mano, kad SHM eksperti-
zės jiems buvo naudingos ir supranta teigiamą bendradarbiavimo su SHM 
potekstę.  

Lietuvoje, deja, tai dar ne visai suvokta, nes „daug dešimtmečių sociali-
niai mokslai būdavo suprantami kaip aptarnaujantys agresyvius, daugiausia iš-
sivysčiusius iš karo priemonės, technologinius mokslus. Tačiau turi būti ki-
taip – „socialiniai mokslai modeliuoja visuomenės poreikių tenkinimo, vady-
bos sistemą ir nusako technologinių mokslų raidos ribas, kaip tų poreikių 
tenkinimo būdą“149. 

Žvelgiant į dabartinės Vyriausybės programą, jau patvirtintas mokslo ir 
verslo slėnių koncepcijas bei nacionalines kompleksines programas, stebint 
delsimą patvirtinti Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacio-
naliniam saugumui“, pernelyg technokratišką mokslo vadybinį potencialą, ky-
la abejonių, kada mes pajudėsime bent jau Europos link, ar lietuvių moksli-
ninkus, ypač atstovaujančius socialiniams mokslams į Lietuvą, ves kelias per 
kitas šalis. Tiesa, tam tikrų poslinkių yra. Daug vilčių siejame su naujuoju 

                                                
148 The Perception of social sciences and humanities by researches in other areas. January 2009, 

p. 13 http:/www.platons.net 
149 Pumputis, A. Universitetus reitinguoja studentai. Veidas. 2009, Nr. 19, p. 51. 
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Mokslo ir studijų įstatymu, kuriame atskiras skirsnis skirtas mokslo ir studijų 
politikos formavimui ir įgyvendinimui, o greta eksperimentinės plėtros kal-
bama apie socialinę ir kultūrinę plėtrą.150 Įsibėgėja Lietuvos mokslo tarybos 
humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto veikla, patvirtintos jungtinės ty-
rimų programos, atsiranda realios galimybės dalyvauti tyrėjų mobilumo pro-
gramose. Ar visos šios iniciatyvos neliks lozungais, ar dar po penkerių metų 
svarstydami humanitarinių ir socialinių plėtros strategijos dešimtmetį vėl pri-
pažinsime, kad padėtis pasikeitė nelabai ženkliai. Tai, beje, priklausys ir nuo 
pačių mokslininkų aktyvumo, tačiau ne tik tarptautinės akademinės ben-
druomenės, bet ir Europos komisijos raginimai turi būti išgirsti, ir ypač dabar. 
„Socialiniai ir humanitariniai mokslai atsidūrė pavojuje dėl krizės ir pasaulio 
evoliucijos“, teigia Jean-Michel Baer, Europos Komisijos Mokslo, ekonomi-
kos ir visuomenės direkcijos direktorius. „Krizės sprendimų neduos ir neper-
ims techninės inovacijos. Juos pateiks žmonių atliekami moksliniai tyrimai, 
socialinių inovacijų ir socio-ekonominiai bei humanitariniai mokslai. Tai rei-
kia suprasti“.151 

Baigiant galima padaryti išvadas ir pasiūlyti rekomendacijas. 
Mykolo Romerio universitetas nuo ištakų iki šių dienų ir žvelgiant į per-

spektyvą savo veikloje prioritetą teikia moksliniams tyrimams, kuriais grin-
džiamos studijų programos, tai leis absolventams sėkmingai konkuruoti glo-
balioje darbo rinkoje ir užtikrins paties universiteto tapsmą mokslo universi-
tetu. 

Vystydami socialinių ir humanitarinių bei su jais susijusius tarpdiscipli-
ninius tyrimus universiteto mokslininkai vykdo mokslo programas, būtinas 
valstybės ateičiai ir jos ūkio plėtrai, skatinančias tarptautiškumą stiprinant 
bendradarbiavimą ir partnerystę Europos ir pasaulio lygiu. 

Vykdomos mokslo programos leido mokslinius tyrimus atlikti kryptin-
giau, pabrėžti glaudesnį studijų programų ir planuojamų mokslinių tyrimų są-
ryšį, realiai pretenduoti vykdyti valstybines mokslo programas, siekti progra-
minio finansavimo, o mokslinis potencialas, jo atlikti tyrimai yra perspekty-
vūs įgyvendinant stambias tarpdisciplinines ES mokslo programas. Mokslo 
programų rezultatai per pastaruosius dvejus metus padėjo įsijungti į tarptau-
tinius mokslo ir doktorantūros tinklus. 

                                                
150 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242.  
151 Žr. Europe's turning point? The role of the social sciences in crisis recovery. Research connec-

tion, issue 3, 9 May 2009, p. 3.  
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Parengta paslaugų sektoriaus inovacijų nacionalinės kompleksinės pro-
gramos galimybių studija leistų efektyviau integruoti paslaugų mokslo rezul-
tatus, skatintų mokslo ir verslo bendradarbiavimą, o jos vykdymas ne tik už-
tikrintų mokslinio potencialo ir rezultatų augimą, bet ir naujų konkurencin-
gų studijų programų kūrimą ir įgyvendinimą. Paslaugų sektoriaus branduolys 
galėtų tapti unikaliu inovacijų plėtros pagrindu, tačiau to siekiant būtina pri-
pažinti paslaugų sektoriaus galimybę burtis į visumą, pageidautina, jau nuo 
2010 metų. 

Formuojant ir vykdant socialinių mokslų vystymo politiką Lietuvoje, dar 
nevisiškai suprasta ir įvertinta jų reikšmė valstybės ateičiai, ypač krizių laiko-
tarpiu, nors tam tikros šių mokslų plėtros prielaidos ryškėja. Mykolo Romerio 
universiteto mokslininkai prie to realiai gali prisidėti. 
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Universitetinis išsilavinimas ir kalbų studijos 
 
Išsilavinimas, kaip mokymosi ir išmokimo pripažinimas – Europos pilie-

čių, taip pat ir Lietuvos piliečių vertybė. Geras išsilavinimas yra pagrindas, ant 
kurio statomas sėkmingos ateities pastatas, o diplomas dažniausiai yra tema, 
nuo kurios pradedamas pokalbis dėl darbo. Kaip rodo Eurobarometras 69 
(2008), optimistiškai į savo gyvenimo ateitį žvelgia dvigubai daugiau asmenų, 
įgijusių išsilavinimą (38 proc.) nei jo neturintys (16 proc.). Pastebėta, kad 
mokymosi dieninėse studijose trukmė tiesiogiai tarpusavyje siejasi su įsidarbi-
nimo perspektyvomis (Eurobarometer 69, 16). Todėl net 43,7 proc. apklaus-
tų Lietuvos piliečių tikisi, jog po 20 metų švietimas taps plačiau prieinamas 
(Eurobarometer 69, 55)152. Švietimo svarba, jo atvirumas, taip pat ir universi-
tetinio išsilavinimo įsigijimo galimybės svarbios Lietuvos piliečiams, ir jie savo 
būsimą gerovę sieja su švietimu. 

Lietuvos valstybės strateginiai dokumentai, nubrėžiantys švietimo vys-
tymo kryptis (Valstybės švietimo strategija 2003–2012, Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymas, 2003, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 
2009, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 
1998), palaiko šią piliečių nuostatą ir „rūpinasi mokslo ir studijų sistemos ati-
tiktimi visuomenės ir ūkio poreikiams, remia jos atvirumą ir integraciją į tarp-

                                                
152  Eurobarometer 69 interneto prieiga: <http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en. 

htm> 
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tautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę“ (LR mokslo ir studijų 
įstatymas, 2009). 

Pilietinio ir valstybinio užsakymo vykdytojai Lietuvos universitetai atsi-
žvelgia į šalies poreikius, valstybės politiką ir integruojasi į Europos bendrąją 
universitetų erdvę, kurios naujai nubrėžti tikslai 2020 metams atspindimi Eu-
ropos aukštojo mokslo ministrų komunikate – Bolonijos procesas 2020153. 
Komunikatas pabrėžia, kad šį dešimtmetį aukštasis mokslas susidurs su naujų 
technologijų ir naujų mokymosi būdų iššūkiais, dar labiau bus telkiamas dė-
mesys į besimokantį asmenį ir toliau bus visapusiškai plėtojami mokymosi pa-
siekimai.  

Greta su švietimo prieinamumo idėja Europos Sąjungoje plėtojama ir 
daugiakalbystės idėja. Tačiau pažymėtina, kad kalbų mokymasis siejamas su 
kur kas platesniais geopolitiniais siekiais, nei juos formuluoja universitetai. 
Europos Tarybos Ministrų komiteto R(98)6 Rekomendacijų preambulėje 
vardijami šie daugiakalbystės politikos sprendžiami uždaviniai: 1) Parengti vi-
sus Europos gyventojus iššūkiams intensyvėjančio tarptautinio judumo, taip 
pat glaudesnio bendradarbiavimo ne tik švietimo, kultūros ir mokslo, bet ir 
prekybos bei pramonės srityse. 2) Skatinti tarpusavio supratimą ir pakantu-
mą, pagarbą kitokiai tapatybei ir kultūrinei įvairovei veiksmingiau bendrau-
jant tarptautiniu mastu. 3) Palaikyti ir gausinti Europos kultūrų turtus bei 
įvairovę mokantis vieniems kitų kalbų – ir šalies, ir regiono, taip pat ir rečiau 
mokomų kalbų. 4) Padėti tenkinti daugiakalbės ir daugiakultūrės Europos 
poreikius pastebimai lavinant Europos gyventojų gebėjimus bendrauti vie-
niems su kitais peržengiant kalbų ir kultūrų ribas; o to siekti reikia nuolat ir 
visą gyvenimą, ir tai turi būti kompetentingų institucijų skatinama, organi-
zuojama ir finansuojama visais švietimo sistemos lygmenimis. 5) Užkirsti ke-
lią pavojams, kurie gali kilti dėl atskirties tų asmenų, kuriems trūksta būtinų 
bendravimo sąveikaujančiojoje Europoje įgūdžių154. 

Kalbų mokymasis universitete neatsiejamai susijęs su tokiais LR mokslo 
ir studijų įstatymo iškeltais principais, kaip orientavimosi į tarptautinius ko-
kybės standartus ir dalyvavimą tarptautinėje ir Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje; o Valstybės švietimo strategijoje 2003–2012 metams numatytos vi-
                                                
153 Bolonijos procesas 2020 – Europos aukštojo mokslo erdvė naujame dešimtmetyje. Interne-

to prieiga <http://www.smm.lt/tbendradarbiavimas/docs/bp/2009.05.11%20Bolonijos% 
20ministru%20konferencijaLeuven20094.pdf> 

154 Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys (2008), p. 18. Inter-
neto prieiga <http://www.smm.lt/ugdymas/docs/lkmp/kalbu%20metmenys.pdf>. 
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suotinai švietimo skatinamos kompetencijos: savarankiškumas, raštingumas, 
verslumas.  

Taigi aukštajame moksle susidaro nauja mokymo ir mokymosi situacija, 
nulemta besimokančios visuomenės iššūkių, tarp jų konkurencingumo, mo-
kymosi prieinamumo, studentų gausėjimo ir kt. iššūkių. Ši situacija sustiprino 
konstruktyvistinės ugdymo filosofijos krypties vaidmenį šiuolaikinėse univer-
sitetinėse studijose, nes būtent šios filosofinės krypties mokymo teorijos mo-
kymo ir mokymosi samprata, mokymo tikslai bei naujo vaidmens dėstytojui / 
mokytojui suteikimas geriausiai atitinka postmodernėjančios visuomenės rei-
kalavimus – studentams suteikti ne tik žinių, bet ir vystyti įgūdžius ir gebėji-
mus, kuriuos būtų galima pritaikyti realiame gyvenime (Wolf, 1994; Dubs, 
1995)155. 

 
 
Specialybės užsienio kalbos studijos universitete paradigmų  
raidos kontekste 
 
Universitetiniu lygmeniu užsienio kalbos studijos visų pirma siejamos su 

profesinės užsienio kalbos studijomis. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
apibrėžia specialybės kalbos tikslą – tenkinti studentų profesinį poreikį nefi-
lologinėse studijose (VLKK, 2003). Mykolo Romerio universitete profesinė 
užsienio kalba dėstoma bakalauro studijose, dėstomos trys užsienio kalbos: 
specialybės anglų, vokiečių ir prancūzų kalbos. Kursas trunka tris semestrus 
(6 kreditai) dieninėse, vakarinėse ir neakivaizdinėse studijose. Taip pat siū-
lomas papildomas laisvai pasirenkamas dalykas dieninėse studijose (2 kredi-
tai) – specialybės užsienio kalba pagal vieną iš esminių specialybės kalbos as-
pektų (Specialybės kalbos programa, 2003), viešasis kalbėjimas, mokslo ir 
profesinė kalba, kurių pagrindas – terminija, akademinis rašymas.  

Specialybės užsienio kalbos studijos universitetiniu lygmeniu taip pat ne-
išvengė pokyčių ir sulaukė užsienio ir Lietuvos tyrėjų dėmesio. Paradigmų 
kaitos procesus ir naujų mokymosi strategijų vaidmenį mokant ir mokantis 
užsienio kalbos universitetinėse studijose užsienyje tyrė Hancock, 1994; T. 
Pica, 2000; Hamp-Lyons, 1996; Hatch, 2000; Douglas, 2000; Baume, 2001; 
Nunan, 2003; Feez, 2003; Chan, 2003; Ghait, 2003; Dlaska, 2003 ir kt. Lie-
                                                
155 Terhart, E. Constructivism and teaching: a new paradigm in general didactics? Journal of 

Curriculum Studies. 2003, vol. 35(1), p. 34–35. 
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tuvoje ženklų indėlį į užsienio kalbų tyrimus įnešė Šernas (2002, 2006); užsi-
enio kalbų mokymosi nuostatas aukštojoje mokykloje nagrinėjo Ramoškienė 
(2004); užsienio kalbos mokymosi strategijų tyrimus atliko Mačianskienė 
(2001); individualaus mokymosi stilius ir išorinių veiksnių sąveiką mokantis 
užsienio kalbos tyrinėjo Miniotienė (2000). 

Tai, kad užsienio kalba universitetinių nefilologinių studijų aukštojo 
mokslo lygmeniu yra naujas mokymosi objektas, patvirtina ir studentų požiū-
ris į specialybės kalbą. Pokalbiuose su studentais išryškėja šios pagrindinės 
studentų požiūrio į kalbos mokymo pokyčius kryptys: 1. Studentai atkreipia 
dėmesį į tai, jog užsienio kalbos turinys gerokai skiriasi nuo vidurinėje mo-
kykloje studijuotos bendrinės užsienio kalbos. 2. Studentai konstatuoja, jog 
menkai išmano žodyną, susijusį su specialybe. 3. Naujas žodynas, terminija 
motyvuoja studijuoti, kelia didesnį susidomėjimą specialybe (Darginavičienė, 
Tamošiūnienė, Slaminskienė, Vitkauskienė, 2006). 

Mykolo Romerio universiteto Užsienio kalbų katedros dėstytojų indėlis 
į specialybės užsienio kalbos mokslinius tyrimus ir praktiką – ženklus. Specia-
lybės užsienio kalbos mokymas-mokymasis universitetiniu lygmeniu nagrinė-
tas įvairiais aspektais: užsienio kalbos autonominių studijų individualizaciją 
tyrė Šliogerienė (2002); inovacinio mokymo-mokymosi metodo – aplanko 
vaidmenį specialybės užsienio kalbų studijose analizavo Burkšaitienė (2006); 
informacinį raštingumą studijuojant specialybės užsienio kalbą nagrinėjo 
Vaičiūnienė (2007); bendrąsias suaugusiųjų mokymosi dimensijas komplek-
siniame švietimo ir mokymosi realybės modelyje tyrė Tamošiūnienė (2006); į 
savireguliavimu pagrįstos mokymosi strategijos atvejų metodo galimybes uni-
versitetinėse studijose gilinosi Kaminskienė (2004, 2004a); studentų pasiten-
kinimą studijuojant specialybės užsienio kalbą analizavo Janulienė (2004). 

Praktiniu lygmeniu Mykolo Romerio universiteto Užsienio kalbų kated-
ros dėstytojų studijos transformuojasi į rengiamą mokomąją medžiagą, atsi-
žvelgiant į universitete esančias mokymo programas. Šios mokomosios me-
džiagos tikslas – padėti MRU studentijai suvokti specialiąją profesinę leksiką 
užsienio kalba, padėti išmokti akademinės anglų, vokiečių ar prancūzų kalbos, 
parengti būsimą specialistą teisininką, valdininką, socialinį darbuotoją, 
psichologą ar muitinės pareigūną atlikti savo profesines funkcijas užsienio 
kalba ir prisidėti prie profesinio akiračio plėtimo. Katedros vykdomas moky-
mo procesas nuolat tobulinamas, atsižvelgiant į MRU studijų programas, fa-
kultetų administracijos ir studentų siūlymus bei institucijų, kurioms MRU 
rengia specialistus, pastabas ir pageidavimus. Tarp naujausių ir plačiausiai tai-
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komų studijoms paminėtini šie mokomieji leidiniai: Liuolienė, Metiūnienė, 
Šliogerienė, 2007 „Legal English for fun“; Slaminskienė, 2006 „Rechtsord-
nung und Rechtspflege“; Liuolienė, Metiūnienė, 2006 „Law Today: 
workbook“; Ado, 2006 „Deutsch für Zollbeamte“; Dantienė, 2006 „Fach-
deutsch für Rechtspflegebeamte“; Samedy, 2006 „Aide sociale“ ir kt.  

Katedros dėstytojų parengti žodynai – „Mokomasis anglų–lietuvių kal-
bų teisės terminų žodynas“ (sudarytoja Bitinaitė, 2008), „Muitinės terminų 
anglų–lietuvių kalbų mokomasis-aiškinamasis žinynas“ (sudarytoja Užpalie-
nė, 2007), „Mokomasis anglų–lietuvių kalbų teisėtvarkos terminų žodynas“ 
(sudarytojos: Janulevičienė, Darginavičienė, Burkšaitienė, Liuolienė, Vaičiū-
nienė, 2001) ir „Vokiečių–lietuvių kalbų teisėtvarkos terminų žodynas“ (su-
darytojos: Slaminskienė, Sagaitienė, Dantienė, Addo, 2004) – didelis įnašas, 
padedantis studentams mokytis užsienio kalbų ir ugdyti užsibrėžtas mokymo 
kompetencijas. 

Specialybės užsienio kalbos programa Mykolo Romerio universitete pa-
rengta atsižvelgiant į Europos Tarybos dokumento Bendrieji Europos kalbų 
mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys nuostatas dėl užsienio kalbos mo-
kymo, mokymosi ir vertinimo bei dokumente nustatytus užsienio kalbos mo-
kėjimo lygius ir MRU studijų tvarką. Specialybės užsienio kalbos kursas ugdo 
šias kompetencijas svarbos tvarka: 1. Komunikacinę kompetenciją; 2. Pažin-
tinę kompetenciją; 3. Bendrąsias kompetencijas; 4. Kultūrinio suvokimo 
kompetenciją. Kompetencijų raiška tiesiogiai susijusi su mokymosi pasiekimų 
plėtojimu Mykolo Romerio universitete. 

 
 
Atsiveriantis universitetas: inovacinio dėstymo ir mokymosi  
raiška universitetinėse studijose 
 
Inovacinio dėstymo ir mokymosi raiška universitetinėse studijose glau-

džiai susijusi su postmoderniojo pasaulio pokyčiais ir jų projekcija švietimo si-
stemose. Teorinių ir empirinių tyrimų analizė rodo, kad pasaulyje ir Lietuvoje 
vyksta aukštojo mokslo institucijų masiškėjimo ir studijuojančių žmonių gau-
sėjimo procesai, kurių kontekste išryškėja inovacinio dėstymo ir mokymosi 
svarba. Universitetinių studijų masiškėjimas ir studijuojančių žmonių gausė-
jimas – reiškiniai, paskatinti žinių ekonomikos iššūkių, kurių akivaizdoje in-
dividualizacija tapo vienu iš veiksnių, lėmusių informacinės visuomenės ke-



 766 

liamą lankstumo reikalavimą, būtiną tiek organizacijų, tiek ir asmeniniame 
žmonių gyvenime, t. y. globalizacijos ir informacijos sprogimo sukeltos trans-
formacijos, matomos ne tik darbo pasaulyje, bet ir asmeninio gyvenimo socia-
linėse ir kultūrinėse dimensijose156. Postmodernistinėse visuomenėse mano-
ma, kad žmonės patys turi planuoti ir priimti sprendimus, kaip susikurti savo 
asmeninį, darbo ir socialinį pasaulį. Savas pasaulis kuriamas naujo tipo epo-
choje, kurioje tradicinės socialinės struktūros (tradicinė šeimos institucija, so-
cialinė klasė, santykiai tarp lyčių) nyksta, socialinio ir moralinio suderina-
mumo reikšmė mažėja, o individualizmas ir individualus išskirtinumas tampa 
naujuoju imperatyvu ir lemia mokymosi, kaip socialinio gyvenimo permanen-
tinio bruožo, būtinybę. Esant tokioms socialinio gyvenimo aplinkybėms, glo-
baliose ir individualizuotose visuomenėse mokymasis visą gyvenimą, būdamas 
socialiniu procesu, vaidina ypatingai svarbų vaidmenį – siūlo specialistų pa-
rengimo, perkvalifikavimo, perorientavimo ir asmeninio tobulėjimo galimy-
bes (Schmid, 1998)157.  

Pasaulio ir Europos universitetinių studijų masiškėjimo ir studijuojančių 
žmonių gausėjimo tendencijų bei jų projekcijų į Lietuvą tyrimai rodo, kad 
mūsų šalies universitetuose taip pat vyksta panašūs procesai – Gudaitytė 
(2000) atskleidė aukštojo mokslo kaip elitinio reiškinio tapimą masiniu reiš-
kiniu; Zuzevičiūtė (2005) išnagrinėjo šiuolaikinių universitetinių studijų 
bruožus pasaulyje ir Lietuvoje, atskleidė su Lietuvos universitetų masiškėjimu 
susijusį reikšmingą studijuojančių žmonių gausėjimo reiškinį: 2003–2004 
mokslo metais Lietuvos formaliojo mokslo institucijose mokėsi 67,9 tūkst. 
netradicinio amžiaus žmonių, t. y. vyresnių negu 18–24 amžiaus. Iš jų net 60 
procentų, arba 44 tūkstančiai, studijavo universitetuose, ir tai sudarė 34,7 
proc. visų juose studijuojančiųjų (2005, p. 18). Tai rodo, kad Lietuvos visuo-
menėje, kaip ir kitų pasaulio šalių žinių visuomenėse, aukštasis mokslas tampa 
prieinamas vis didesniam skaičiui naujojo tipo studijuojančiųjų.  

Siekdami užtikrinti platų prieinamumą, universitetai keičia strateginį 
planavimą, studijų planus, nes vis didėjantis netradicinio amžiaus studentų 
skaičius universitetuose reiškia, kad universitetų studijų programos turi pa-
tenkinti „naujos besimokančių asmenų kartos, kuriai būdingas neprognozuo-

                                                
156 Glastra, F. J.; Hake, B. J.; Schedler, P. E. (2004). Lifelong learning as transitional learning. 

Adult Education Quarterly. 2004, vol.54 (4), p. 292. 
157 Ibid., p. 302. 
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jamumas ir nenuoseklumas, mokymosi poreikius“158, ir šiuolaikinio darbdavio 
poreikius: t. y. suteikti ne tik turinį ir žinias, bet ir bendruosius / perkelia-
muosius gebėjimus – bendravimo, komandinio darbo, problemų sprendimo, 
informacinių technologijų. Taigi universitetai turi sukurti tokius reikalavi-
mus atitinkančias studijų programas, įvesti inovacines dėstymo metodologijas 
ir vertinimo strategijas (Cowan, 1998)159.  

Mokslinės literatūros analizė rodo, kad inovacinis dėstymas atliepia stu-
dijuojančių žmonių gausėjimo nulemtus mokymosi ypatumus, nes yra nu-
kreiptas į mokymąsi ir žinių kūrimą, bet ne į mokymą ir žinių perteikimą; į be-
simokantįjį, bet ne į dėstytoją kaip centrinį asmenį mokymo ir mokymosi pro-
cese; skatina mokymosi autonomiškumą ir suteikia studijuojantiems asme-
nims individualizuotos pagalbos galimybę. Studijų proceso liberalizavimas ir 
diferencijavimas sulaukė Lietuvos ir užsienio tyrėjų dėmesio. Dar aštuntajame 
dešimtmetyje Laužikas (1970, 1974), nagrinėdamas mokymą bendrojo lavi-
nimo mokykloje, pagrindė individualaus priėjimo mokyme būtinumą psicho-
loginiu, biologiniu ir socialiniu požiūriais; pabrėžė mokymo turinio svarbą 
individualizuojant ir diferencijuojant mokymą ir nurodė, kad „nors mokymo 
turinys yra apibrėžtas atitinkamuose dokumentuose (mokymo planuose, mo-
kymo programose), mokytojas gali jį pritaikyti atskiroms mokinių grupėms 
bei pavieniams mokiniams“; akcentavo įvairių, bet ne „apibendrintų mokymo 
metodų“ naudojimą mokant ir auklėjant, nes „apibendrintos asmenybės nėra 
ir negali būti gyvenime“160 Šalkauskis (1991) teoriškai pagrindė mokymo in-
dividualizavimo uždavinį; Jucevičienė (1988) ugdymo procese individuali-
zuotam požiūriui į besimokantį asmenį įgyvendinti pasiūlė modulinio mo-
kymosi sistemą ir nurodė, jog mokymo procese gali būti individualizuotas 
mokymosi turinys, mokymo tempas, žinių suvokimo būdai, kontrolė ir savi-
kontrolė ir tiesioginis poveikis mokiniui / studentui161. Davis (2003) teigia, 
kad besimokančių asmenų įvairovė amžiaus, gyvenimiškos patirties, išsilavi-
nimo ir kitais požiūriais lemia tai, ką pabrėžė Vygotskis socialinio vystymo te-

                                                
158 Knapper, C. K.; Cropley, A. J. Lifelong learning in higher education (3rd Ed.). London: Ko-

gan Page, 2000, p. 83. 
159 Davis, M. Barriers to reflective practice: the changing nature of higher education. Active 

learning in higher education. London: Thousand Oaks, CA and New Delhi. 2003, vol. 4(3), 
p. 248. 

160 Vaitkevičius, J. Istorinė (lyginamoji) didaktika. 2001, Vilnius: VPU, p. 175–176. 
161 Šliogerienė, J. (2002). Autonominių studijų individualizacijos lingvodidaktiniai parametrai: 

Daktaro disertacija (Rankraštis), 2002, Kaunas: VDU, p. 16. 
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orijoje – individualizuotą požiūrį į studijuojančius asmenis. Kadangi studen-
tai mokosi skirtingais būdais ir skirtingu tempu, būtini ir skirtingi mokymo 
stiliai. Davis (2003) akcentuoja, kad dėstytojas negali su visais studentais elg-
tis vienodai, nes dažnai jiems reikalinga individuali pagalba (2003, p. 249). 
Individualios pagalbos besimokančiam asmeniui suteikimą kaip efektyvaus 
mokymosi lemiamą veiksnį studijuojant universitetuose ateityje taip pat pa-
brėžė Bork (2001) ir Gibbs, Habeshaw (1992). Bork nuomone, kiekvieno 
studento problemos yra unikalios, todėl joms spręsti reikalingas individuali-
zuotas dėmesys, teikiamas per visą mokymosi laikotarpį; Gibbs ir Habeshaw 
teigimu, dėl šios priežasties dėstytojai turi taikyti ne tik skirtingus dėstymo 
metodus, bet ir skirtingas technikas, t. y. siekiant, kad mokymas ir vertinimas 
paskatintų studentus parodyti, jog jie pasiekė savo kurso tikslus, dėstytojai tu-
ri taikyti pedagogines technikas su vienais studentais, o andragogines techni-
kas su kitais (Gibbs, Habeshaw, 1992)162. Knapper ir Cropley (2000) pabrė-
žia, kad universitetinėse studijose individualizuotas dėstymas tampa ypač 
reikšmingas, nes vysto besimokančių asmenų savarankiškumą, o tai kartu ska-
tina studentus nukreipti savo mokymąsi norima linkme ir „mokytis, kaip 
mokytis“163. 

Apibendrinant galima teigti, jog inovacinis dėstymas atliepia universite-
tų masiškėjimo ir studijuojančių asmenų gausėjimo nulemtus mokymosi ypa-
tumus, nes yra nukreiptas į mokymąsi ir žinių kūrimą, bet ne į mokymą ir ži-
nių perteikimą; į studentą, o ne į dėstytoją kaip centrinį asmenį studijų proce-
se; siekia perteikti studentams ne tik turinį, suteikti žinių, bet ir ugdyti ben-
druosius gebėjimus – bendravimo, komandinio darbo, problemų sprendimo, 
informacinių technologijų ir kt., kurie atliepia šiuolaikinio darbdavio porei-
kius; skatina mokymosi autonomiškumą ir numato studentams individuali-
zuotos pagalbos galimybę. 

 
 

                                                
162 Davis, M. Barriers to reflective practice: the changing nature of higher education. Active 

learning in higher education. London: Thousand Oaks, CA and New Delhi. 2003, vol. 4(3), 
p. 250. 

163 Knapper, C. K.; Cropley, A. J. Lifelong learning in higher education (3rd Ed.). London: Ko-
gan Page, 2000, p. 113. 
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Atsiveriantis universitetas: inovaciniai mokymosi metodai  
specialybės užsienio kalbos studijose Mykolo Romerio  
universitete 
 

Šiuolaikiniame universitete išryškėja esminis klausimas – koks mokyma-
sis suteikia studentams tiek studijuojamo dalyko specialiųjų kompetencijų 
(žinių, įgūdžių ir gebėjimų), tiek ir bendrųjų / perkeliamųjų kompetencijų, 
reikalingų šiuolaikiniame darbo pasaulyje? Lietuvoje ir užsienyje atlikti moks-
liniai tyrimai leidžia pagrįstai teigti, kad visuose švietimo lygmenyse, įskaitant 
ir universitetines studijas, savireguliavimu pagrįsto mokymosi strategijos me-
todai ir mokymosi bendradarbiaujant strategijomis pagrįsti metodai yra efek-
tyvūs naujajame švietimo tikslų kontekste: jie padeda studentams tapti sava-
rankiškiems; suteikia perkeliamųjų įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų šiuolaiki-
niame darbo pasaulyje; vysto kritinį mąstymą studijuojant. Ne mažiau svarbu 
tai, kad šiomis strategijomis pagrįsti mokymosi metodai teigiamai veikia as-
menybės socializacijos procesus (Mello, 1993)164. 

Mokslinės literatūros analizė rodo, kad vykstant paradigmų virsmui vi-
suose švietimo sistemos lygmenyse, įskaitant ir universitetines studijas, dauge-
lio šalių universitetuose taikomi ir165 veiksmingais laikomi keletas inovacinių 
mokymosi metodų: projektų metodas, atvejų metodas ir aplanko metodas. 
Neabejotinas šių metodų privalumas yra tas, kad jie pakeičia dėstytojo vaid-
menį – dėstytojas įgaliojamas vadovauti studentų mokymosi bendradarbiau-
jant procesui ir teikia būtiną pagalbą, kartu dėstytojas išlaisvinamas nuo visa-
žinio vaidmens. Antra, kai dėmesio centre studentas, dėstytojo vaidmuo ypač 
svarbus užtikrinant kiekvieno iš jų dalyvavimą. Dėstytojas atsakingas už pasy-
vių studentų įtraukimą į diskusijas, už savanoriškai pasisakančiųjų pakvietimą 
ir tokių pakvietimų pasisakyti dažnumą, už hiperaktyvių studentų arba dis-
funkcinio dalyvavimo (nereikšmingas / neargumentuotas pasisakymas; pasi-
sakymas, nukreipiantis diskusiją netinkama linkme; su diskusija nesusijęs pa-
sisakymas ir pan.) problemos išsprendimą166.   
                                                
164 Jaques, D. Learning in groups: a handbook for improving group work. (3rd Ed.). London, 

2000, p. 82, 196. 
165 Barfield, R. L. Students’ perceptions of and satisfaction with group grades and the group 

experience in the college classroom. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2003, 
28(4):356. 

166 Erskine, J.; Leenders, M. R.; Mauffette-Leenders, L. A. Teaching with cases. (2nd Ed.). Lon-
don, Ontario: University of Western Ontario Richard Ivey School of Business, 1998. 
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Mykolo Romerio universitete specialybės užsienio kalbos studijose sėk-
mingai taikomi inovaciniai mokymosi būdai: projektų, atvejų ir aplanko me-
todai. 

 
Projektų metodas. Projektų metodas – į procesą, į aktyvią veiklą nu-

kreipta, kolegiali grupės darbo, mokymosi, studijų forma, skatinanti indivi-
dualų savarankiškumą ir grupės bendrumą atliekant užduotis, suteikianti stu-
dentams atsakomybę už galutinį jų veiklos produktą. Tai studijų metodas, 
įtraukiantis visus besimokančius asmenis į probleminių klausimų nagrinėjimą 
per bendradarbiavimą ir tyrimą, susijęs su duomenų rinkimu ir analize, te-
chnologijų taikymu, produkto sukūrimu ir idėjų pasidalijimu (Krajcik et al., 
1999)167. Thomas (2000) pabrėžia, jog įgyvendindami projektus studentai 
konstruoja savo žinias aktyviai mokydamiesi tiek savarankiškai, tiek ir ko-
mandoje ir sukuria galutinį produktą; tyrėjas taip pat nurodo, jog tokiame 
kontekste dėstytojo vaidmuo – nukreipti, vadovauti ir pamokyti, kaip moky-
tis168.  

Moksliniais tyrimais įrodyta, jog šis metodas turi plačių taikymo univer-
sitetinėse studijose galimybių, t. y. gali būti integruojamas studijuojant įvai-
rius dalykus ir naudojamas įvairia forma. Morgan (1983) nuomone, universi-
tetinėse studijose projektinė veikla turi tris integravimo į studijų programas 
galimybes: (1) kaip projektinė užduotis, t. y. mokymasis, kuriame projektas 
atliekamas kaip tradicinio kurso dalis; temos pasiūlomos dėstytojo; žinios ir 
technikos, reikalingos atlikti projektinę užduotį, studentams nėra naujos. 
Tokio tipo mokymasis projektų metodu panašus į tradicinį laboratorinį dar-
bą ir papildo pasyvius mokymosi būdus; (2) kaip projektinis elementas šis 
projektas gali būti nesusijęs vien tik su studijuojamu akademiniu dalyku, jis 
gali būti tarpdisciplininio pobūdžio; temų pasirinkimas – laisvesnis negu pro-
jektinės užduoties atveju; projektinis elementas gali reikalauti naujų žinių ir 
įgūdžių; (3) orientavimasis į projektą – tokio tipo dėstymas ir mokymasis, kai 
institucijos mokymo programa pagrįsta vien tik šiuo metodu, pvz., projektų 
metodu pagrįstas mokymas(is) Roskildės ir Aalborgo universitetuose Danijo-

                                                
167 Frank, M.; Barzilai, A. Integrating alternative assessment in a project-based learning course 

for pre-service science and technology teachers. Assessment & Evaluation in Higher Educa-
tion, 2004, vol. 29(1), p. 42. 

168 Ibid. 
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je ir Brėmeno universitete Vokietijoje (Morgan, 1983)169. Reikšminga tai, kad 
studentai projektų metodą vertina teigiamai, kaip suteikiantį ne tik studijuo-
jamo dalyko ir / arba tarpdisciplininių žinių, bet ir perkeliamųjų gebėjimų ir 
tuo atliepiantis mokymosi visą gyvenimą keliamus reikalavimus (Burkšaitie-
nė, Teresevičienė, 2008).  

Mykolo Romerio universiteto specialybės užsienio kalbos studijų procese 
šis metodas taikomas nuo 2000 m. Projektai rengiami nuosekliųjų studijų II 
ir III semestruose. Semestrų pradžioje studentams pateikiama reikalinga in-
formacija apie tai, kas yra projektas, kokie galimi projektų tipai ir jų pristaty-
mo būdai, kaip parengti individualią prezentaciją įgyvendinant bendrą pro-
jektą; studentai taip pat supažindinami su vertinimo kriterijais, kuriais re-
miantis projekto pristatymas bus įvertintas, ir kt. klausimais. II ir III semestro 
pradžioje studentai susiskirsto į darbo grupes po 3–5 grupės narius, pasiren-
kama aktuali tema. Projektai rengiami visą semestrą: renkama ir atrenkama 
medžiaga, atliekami tyrimai (apklausos žodžiu ar raštu) ir apibendrinami jų 
rezultatai, bendraujama su pasirinktos srities ekspertais, kuriama vaizdo ir / 
arba garso medžiaga, ruošiamos įvairios užduotys projekto pristatymo metu 
dalyvaujantiems klausytojams. Projektai pristatomi semestro pabaigoje, jiems 
pasibaigus vyksta aptarimai ir diskusijos.  

Mykolo Romerio studentų nuomone, šis studijų metodas labai naudin-
gas studijuojant specialybės užsienio kalbą: skatina motyvaciją savarankiškai 
studijuoti, ugdo metakognityvines laiko planavimo ir veiklos paskirstymo 
strategijas, sustiprina bendrąsias kompetencijas, t. y. ugdo tiriamosios veiklos 
bei informacijos valdymo gebėjimus, turi teigiamos įtakos specialybės užsienio 
kalbos komunikacinės kompetencijos raidai. 

 
Atvejų metodas. Atvejų metodas – Harvardo universiteto Verslo mo-

kykloje pirmaisiais XX a. dešimtmečiais verslo administravimo studijų proce-
se panaudotas mokymosi metodas, pagrįstas realiame pasaulyje realių vadybi-
ninkų priimamų sprendimų aprašymais, kurie besimokantiesiems buvo pa-
teikti kaip „atvejai“. Šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje toks mokymo ir 
mokymosi metodas vadinamas atvejų metodu, yra geografiškai plačiai paplitęs 
ir pripažintas kaip alternatyva tradicinėms dėstymo ir mokymosi formoms 

                                                
169 Knapper, C. K.; Cropley, A. J. Lifelong learning in higher education. (3rd Ed.). London: Ko-

gan Page, 2000, p. 113–114; Kolmos, A. Facilitating change to a problem-based model. The 
International Journal for Academic Development. 2002, vol. 7, No. 1, p. 67. 



 772 

universitetuose, o pati mokykla tapo geriausiai visame pasaulyje žinomu atve-
jų kūrimo ir paskirstymo centru170. Šis metodas remiasi savireguliavimu pa-
grįsto mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant principais; mokymo proce-
se naudojant atvejus konceptualioje, analitinėje ir prezentacinėje mokymosi 
dimensijose vystomi pagrindiniai aštuoni perkeliamieji gebėjimai: analitinio 
mąstymo, sprendimų priėmimo, taikymo, bendravimo žodžiu, laiko planavi-
mo, tarpasmeniniai / socialiniai, kūrybiniai ir bendravimo raštu gebėjimai.  

Dabartiniu metu atvejų metodu pagrįstas mokymas-mokymasis taiko-
mas daugelio šalių universitetuose ne tik verslo administravimo, bet ir inžine-
rijos, teologijos, ekonomikos, medicinos, teisės, sociologijos, rekreacijos, edu-
kologijos ir kitose mokslo srityse; įsteigtos tarptautinės asociacijos, tokios 
kaip Pasaulinė atvejų metodo tyrimo ir taikymo asociacija (World Associa-
tion for Case Method Research & Application, WACRA), Šiaurės Amerikos 
atvejų tyrimo asociacija (North American Case Research Asssociation, 
NACRA), Europos atvejų informacijos rūmai (European Case Clearing 
House, ECCH) ir duomenų bazės, tokios kaip Atvejų informacinė interneti-
nė sistema (Case On-line Information System, COLIS) ir Atvejų tinklas (Ca-
seNet), skirtos dėstytojams, besidomintiems atvejų metodo naudojimu.  

Mykolo Romerio universitete atvejų metodas sėkmingai naudojamas 
nuosekliųjų specialybės užsienio kalbos studijų II semestre jau penkerius me-
tus. Studentai supažindinami su JAV ypač dažnai universitetų praktikoje tai-
komu metodu; pateikiami ir išanalizuojami JAV universitetų studentų simu-
liacinių bylų nagrinėjimo teisme video pavyzdžiai; susipažįstama su simuliaci-
nio teismo proceso dalyviams keliamais reikalavimais. Vėliau pasirenkami rea-
lūs atvejai, t. y. bylos, kurių prieiga yra laisva internete, arba simuliacinės by-
los, pateiktos specialiuose leidiniuose. Studentai susiskirsto grupėmis, detaliai 
išanalizuoja pasirinktos bylos medžiagą ir suvaidina savo pasirinktą bylą simu-
liacinio teismo proceso salėje dalyvaujant studentams iš kitų grupių. Simulia-
cinio bylos nagrinėjimo proceso nuotraukos laikomos Užsienio kalbų kated-
ros tinklalapyje ir yra visiems prieinamos. 

Pažymėtina, kad šis studijų metodas ypač mėgstamas studentų, sulau-
kiantis didelio jų susidomėjimo, pačių studentų vertinamas kaip ypač veiks-
mingas ugdant specialybės užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją ir 
skatinantis konkurencingumą. 

                                                
170 Erskine, J.; Leenders, M. R.; Mauffette-Leenders, L. A. Teaching with cases. (2nd Ed.). Lon-

don, Ontario: University of Western Ontario Richard Ivey School of Business, 1998. 
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Aplanko metodas. Aplanko metodas – savireguliavimu pagrįstas mo-
kymosi metodas, kai studentas sukuria aplanką. Aplankas – darbų rinkinys, 
rodantis jo pastangas, pažangą ar pasiekimus vienoje ar keliose srityse. Rinki-
nyje atsispindi studento dalyvavimas atrenkant turinį, pažangos vertinimo 
kriterijai ir studento savirefleksijos įrodymai171. Aplankas – daugiafunkcinis 
metodas, universitetinių studijų procese taikomas kaip mokymosi ir kaip ver-
tinimo būdas, kuris:  

� leidžia tiek besimokančiajam, tiek ir dėstytojui stebėti studento žinių, 
įgūdžių ir kompetencijų augimą tam tikro studijų dalyko srityje per 
tam tikrą apibrėžtą laiką; 

� ugdo supratimą apie patį mokymosi procesą; 
� skatina motyvaciją mokytis ir tuo sustiprina mokymo tikslų siekimą; 
� išryškina tai, kas išmokta; 
� refleksija ir saviįvertinimas leidžia studentui vertinti save – nuolat   

peržiūrėti savo darbus, apmąstyti savo pažangą ir pačiam nuspręsti, 
kokie įgūdžiai ar kompetencijos turi būti patobulinti, siekiant tam 
tikro nustatyto standarto ar balo;  

� sudaro sąlygas dėstytojui pateikti besimokančiajam autentiškus, tai-
komojo pobūdžio kompleksinius mokomųjų užduočių tipus, reika-
laujančius parodyti kompetencijas ir kurti ar pritaikyti įgytas žinias;  

� leidžia studentui palaikyti grįžtamąjį ryšį su dėstytoju – išgirsti dėsty-
tojo nuomonę mokymo(si) procese vykstančios pažangos ar nesėkmių 
atžvilgiu. 

Mykolo Romerio universitete aplanko metodas taikomas nuo 2001 m. 
studijuojant specialybės užsienio kalbą nuosekliosiose ir neakivaizdinėse stu-
dijose. Aplankai sudaromi siekiant išmokti specialybės užsienio kalbos termi-
nologiją, įtvirtinti sinonimų ir antonimų vartojimą, sudėtingų specialybės už-
sienio kalbos terminų vartosenos atvejus. Į aplankus įtraukiama specialybės 
užsienio kalbos rašto darbų analizė; pateikiama studentų refleksija apie pasie-
kimus, silpnąsias puses, grėsmes ir galimybes siekiant didesnės pažangos studi-
juojant specialybės užsienio kalbą. 

Grįžtamasis ryšys leidžia teigti, kad aplankas vertinamas palankiai: stu-
dentai pabrėžia jo veiksmingumą ruošiantis rašto darbams, organizuojant sa-

                                                
171 Paulson, F. L.; Paulson, P. R.; Meyer, C. A. What makes a portfolio a portfolio? Eight 

thoughtful guidelines will help educators encourage self-directed learning. Educational 
Leadership, 1991, vol. 48, p. 60. 
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vo mokymąsi; teigiamai vertinama aplanko suteikiama galimybė savarankiškai 
įsivertinti savo pažangą, o per aplanką iš dėstytojo gaunamą grįžtamojo ryšio 
informaciją studentai įvardija kaip ypač reikšmingą specialybės užsienio kal-
bos studijų procese.  

 
Apibendrinant galima teigti, jog Mykolo Romerio universitete, atsižvel-

giant į pilietinį bei valstybinį užsakymą, sukuriamos sąlygos studijuoti specia-
lybės užsienio kalbą, daugelio studentų pripažįstamą kaip naują, universiteti-
nio lygmens studijų dalyką. Mykolo Romerio universitete specialybės užsie-
nio kalbų studijose taikomi inovaciniai būdai – projektų, atvejų ir aplanko 
metodai – suteikia studentams keletą privalumų: jie gali studijuoti grupėje; 
dalyvauti diskusijose nagrinėjant svarbias praktines problemas ir ieškant jų 
sprendimo; organizuoti savo mokymąsi, stebėti ir vertinti pasiektą pažangą ir 
nesėkmes, numatyti tolimesnį mokymąsi savo unikalios mokymosi patirties 
pagrindu; pritaikyti teoriją praktikoje; mokytis veikiant. Šie mokymosi būdai 
studentams suteikia specialybės užsienio kalbos žinių, ugdo specialybės užsie-
nio kalbos komunikacinę kompetenciją ir bendrąsias kompetencijas. Tobu-
lindami gebėjimus studijuoti užsienio kalbas, studentai lengviau išmoksta ir 
kitus studijų dalykus, kuriuos norint suprasti, būtina gerai mokėti savo spe-
cialybės užsienio kalbą. Taigi Mykolo Romerio universitetas – inovacijoms 
atvira aukštąjį universitetinį išsilavinimą teikianti institucija, kurioje trans-
formuojami mokymosi metodai pateikia visuomenei naują studijų rezultatą – 
naujas kompetencijas įgijusį ar įgyjantį absolventą.  
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MOKYMASIS  VISĄ  GYVENIMĄ:  
VALSTYBĖS  SĖKMĖS  PERSPEKTYVOS 
 
 
 
Irena Žemaitaitytė 
 
 
 
Globalūs pasaulio pokyčiai (informacijos gausa, nauja informacija, ko-

munikacinės technologijos) sudarė prielaidas tobulinti šalies ūkį ir kelti žmo-
nių gyvenimo lygį. Šią besikeičiančią visuomenę imta vadinti žinių, informa-
cine, besimokančia visuomene. Visuomenė – sudėtinga socialinė sistema – 
nuolat kinta, ji, kaip teigia P. Jarvis172, labiau yra norma negu išimtis. Švietimo 
institucijas veikia šios kaitos spaudimas iš kitų visuomenės institucijų, ypač 
technologijos ir ekonomikos, bet kartu švietimo institucijos daro poveikį ir 
kitoms institucijoms. Individus taip pat veikia šios jėgos, kai jie stengiasi rasti 
savo vietą visuomenėje. Tačiau žmonės – ne pasyvūs socialinio poveikio pri-
ėmėjai, jie ir patys veikia juos supantį pasaulį, tampa aktyvia jėga, prisideda 
prie visuomenės kaitos proceso. Sparti šiuolaikinio pasaulio kaita yra vienas iš 
pagrindinių postmodernistinės visuomenės bruožų173. A. Hargreavesas174 po-
stmodernizmą apibūdina kaip sąlygas, kai ekonominį, politinį, organizacinį ir 
net asmeninį gyvenimą lemia įvairūs ir ne visuomet modernūs principai, o 
pats postmodernistinis pasaulis – tai judrumas, sudėtingumas, skuba ir abejo-
nės. R. Reichas175 sieja postmodernizmą bei švietimą ir tvirtina, kad svarbiau-
siomis kiekvienos valstybės vertybėmis turi tapti jos piliečių nuovoka ir gebė-
jimai. Jo nuomone, kiekvienai valstybei svarbiausia yra didinti tą potencialą, 

                                                
172 Jarvis, P. The Public Recognition of Lifetime Learning. LlinE, 1996, Nr. 1.  
173 Fullan, M. Pokyčių jėgos. Vilnius: Tyto alba, 1998. 
174 Hargreaves, A. Changing Teachers, Changing Times: Teachers’ Work and Culture in the Po-

stmodern Age. London: Cassell, 1994. 
175 Reich, R. Work of Nations. New York: Vintage Press, 1992. 
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kuriuo jos piliečiai gali prisidėti prie pasaulio ūkio dalydamiesi patirtimi bei 
gebėjimais ir tobulindami šių gebėjimų taikymą pasaulio rinkoje.  

Dėl naujų technologijų atsiradimo ir šiuolaikinės visuomenės raidos bei 
jų tarpusavio sąveikos suaugusiųjų švietimas tampa būtina visuomenės išliki-
mo sąlyga. J. B. Hako176 teigimu, mokomasi siekiant išgyventi, nesvarbu, ar 
kalbama apie visuomenę, organizaciją ar asmenį, mokomasi daugiau dėl da-
barties negu dėl rytdienos. Nuolatinio mokymosi vietą kintančioje visuome-
nėje, jo nuomone, apibūdina trys dalykai:  

� komunikacijos ir informacijos globalizavimas; 
� tradicijų išnykimas visuomenės gyvenime; 
� nuolatinis refleksyvumo arba atspindžio poreikis, kurį sukelia vadi-

namoji „žinių visuomenė“. 
Globalizacija, tradicijų nykimas ir institucinis refleksyvumas, J. B. Ha-

ko177 teigimu, suteikia mokymuisi išskirtinį vaidmenį visuose socialiniuose 
procesuose, mokymasis apima visą visuomenę. 

Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, vis labiau įsigali supratimas, kad mokymasis 
yra vienas iš svarbių ir būtinų būdų, padedantis žmogui būti sąmoningu savo 
paties veiklos tvarkytoju, valstybės raidos dalyviu, stebėtoju, regiono piliečiu, 
galinčiu veiksmingai prisidėti prie tvarios kaitos, ekonominės ir socialinės pa-
žangos178. Mokymosi galimybių plėtotė, švietimo paslaugų priartinimas prie 
kiekvieno asmens yra politinis veiksmas, grindžiamas pamatine nuostata – 
pagarba individui, jo gebėjimams kurti savo ir artimųjų gyvenimą bei pareiga 
padėti tai daryti kuo geriau. Globalizacijos požymiai atskleidžia asmens, orga-
nizacijos ir visuomenės gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių svarbą. 
Pokyčiai remiasi ekonomika, technologijomis, komunikacija, tačiau jie gali 
būti nesusieti su morale ar vertybėmis, kurias siekia perduoti švietimas179. Tad 

                                                
176 Hake, J. B. Lifelong Learning in Late Modernity: the Challenges to Society, Organizations 

and Individuals. Nuolatinis mokymasis besikeičiančioje visuomenėje: prielaidos ir prieštara-
vimai. Tarptautinės konferencijos medžiaga. Kaunas: VDU, 1997. 

177 Hake, J. B. Lifelong Learning in Late Modernity: the Challenges to Society, Organizations 
and Individuals. Nuolatinis mokymasis besikeičiančioje visuomenėje: prielaidos ir prieštara-
vimai.Tarptautinės konferencijos medžiaga. Kaunas: VDU, 1997. 

178 Zuzevičiūtė, V.; Teresevičienė, M. Suaugusiųjų mokymasis. Andragoginės veiklos perspektyva 
Kaunas: VDU, 2008. 

179 Barkauskaitė, M.; Martišauskienė, E.; Railienė, A.; Darbutaitė, O. (2006) Edukologija glo-
balios politikos aspektu – darnios raidos strategijos. 6 modulis. Tarpuniversitetinio edukolo-
gijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas, Vilnius: VPU, 2004. 
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švietimui iškyla dvejopas tikslas: padėti individui prisitaikyti prie globalizaci-
jos diktuojamų išorinių pokyčių ir perduoti vidines visuomenės vertybes, ku-
rios susijusios su tautos ir asmens tapatumu. Švietimui, kaip institucijai tenka 
vis sudėtingesnis vaidmuo – pagrįsti ir sudaryti bendrą švietimo turinį, kurio 
pagrindu būtų kuriamas visuomenės socialinis gyvenimas, siekiant sudaryti 
sąlygas asmeniui išsiugdyti bendruosius gebėjimus, mokymosi visą gyvenimą 
įgūdžius, padedant jam prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos. 

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, suaugusiųjų švietimas tapo vienu 
pagrindinių naujosios švietimo reformos uždavinių. Kaip buvo pažymėta Lie-
tuvos suaugusiųjų švietimo koncepcijoje180, suaugusiųjų švietimas yra didelė 
permanentinės švietimo sistemos dalis, plėtojanti asmenybės fizines ir dvasi-
nes galias. Suaugusiųjų švietimo sistema pasižymi sudėtingumu ir struktūrų 
įvairove – tai ugdymo institucijos, savanoriškos organizacijos, švietimo ir kul-
tūros institucijos, komercinės įstaigos bei savitarpio pagalbos grupės. Svarbi 
vieta šioje sistemoje taip pat tenka žiniasklaidai ir modernioms informaci-
nėms technologijoms. Taigi kaip sistema suaugusiųjų švietimas apima visas 
struktūras, kuriose vyksta formalusis ir neformalusis suaugusiųjų švietimas, 
kaip procesas suaugusiųjų švietimas yra bet kokia veikla, skirta suaugusiesiems 
įgyti žinių, įgūdžių bei gebėjimų, taip pat formuojamos jų nuostatos ir elgesys. 

Suaugusiųjų švietimas skatina demokratijos augimą, leidžia asmenims ir 
jų grupėms vystyti kritinį mąstymą sprendžiant socialines, ekonomines ir po-
litines problemas, padeda jiems plėtoti skirtingų požiūrių toleranciją. Be to, 
jis yra supratimo keitimasis ir veikimas vis labiau sudėtingėjančiame, greitai 
besikeičiančiame pasaulyje. Suaugusiųjų švietimas pasižymi aktyvia kiekvieno 
dalyvio veikla, jam būdinga lygybė, įgimtų ir įgytų vertingiausių žmogaus sa-
vybių ugdymas, turimų žinių sklaida, ypač svarbi globalizacijos laikotarpiu.  

 
 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija – suaugusiųjų  
švietimo Lietuvoje iniciatorė ir puoselėtoja 
 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo metais politikai, visuo-

menės veikėjai, kultūros ir mokslo darbuotojai kėlė klausimus apie visuome-
nės išsilavinimą bei gebėjimą spręsti iškylančius ekonominius, socialinius, kul-

                                                
180 Lietuvos švietimo koncepcija. Vilnius: Leidybos centras, 1992. 
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tūrinius uždavinius. Buvo atkreiptas dėmesys ir į pomokyklinio mokymosi si-
stemos kūrimą, siekiant, kad visuomenės nariai galėtų nuolat atnaujinti ži-
nias, gebėjimus, kelti ir tobulinti kvalifikaciją. Siekiant geriau organizuoti su-
augusiųjų švietimą, 1991 m. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo minis-
terijos Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio ugdymo skyriuje susibūrusi specialistų 
grupė pasivadino asociacijos steigimo iniciatyvine grupe ir nutarė sušaukti 
steigiamąjį susirinkimą. 1992 m. vasario 22 d. steigiamajame Lietuvos suaugu-
siųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narių susirinkime buvo patvirtinti Asociaci-
jos įstatai, išrinkta valdyba, pirmininkas. Tų pačių metų liepos mėnesį Aso-
ciacija įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje. 1992 me-
tais Asociacijai priklausė 25 individualūs ir 4 kolektyviniai nariai. Apie Lietu-
vos suaugusiųjų švietimo asociacijos kūrimąsi ir pirmųjų metų veiklą rašė to 
meto spauda, nors, kaip pažymi K. Sinkevičius181, „mums tada atrodė, kad 
spaudos dėmesys suaugusiųjų švietimui galėjo būti ir didesnis“. 1992 m. vasa-
rą Asociacija užmezgė ryšius su užsienio šalių suaugusiųjų švietimo organiza-
cijų ekspertais, konsultantais. Lietuvoje buvo pradėti organizuoti įvairūs se-
minarai suaugusiųjų švietimo klausimais, gaunami leidiniai suaugusiųjų švie-
timo tematika, finansinė parama. 1993 m. Lietuvos suaugusiųjų švietimo aso-
ciacija priimama į Europos suaugusiųjų švietimo asociaciją. Siekiant burti 
Asociacijos narius, plačiau skleisti žinias apie suaugusiųjų švietimą ir andrago-
giką (šis terminas tuo metu nebuvo vartojamas nei Lietuvos edukologiniuose 
leidiniuose, nei enciklopedijose ar tarptautinių žodžių žodynuose), nuo 1992 
m. pradedami leisti informaciniai leidiniai, o nuo 1993 m. remiant Vokietijos 
aukštesniųjų liaudies mokyklų sąjungai pradedamas publikuoti pusmetinis in-
formacinis leidinys „Savišvieta“. Leidiniai buvo nemokamai platinami LSŠA 
nariams, ministerijoms, profesinėms sąjungoms, laikraščių redakcijoms, mies-
tų ir rajonų švietimų skyriams, bibliotekoms. Leidiniuose buvo pristatomi 
Lietuvoje veikiantys mokymo centrai, kvalifikacijos kėlimą, tobulinimą ar   
perkvalifikavimą organizuojančios mokymo įstaigos, taip pat pateikiama in-
formacija apie užsienio šalyse (Danijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Austrijoje ir 
kitur) veikiančių suaugusiųjų švietimo įstaigų veiklą, jų leidinius, rengiamus 
seminarus ir konferencijas. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas tuo metu 
Lietuvoje mažai dar žinomai UNESCO XVI Generalinės konferencijos me-

                                                
181 Sinkevičius, K. Pirmieji Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos metai. Savišvieta. Vilnius: 

LSŠA leidykla, 2002, 2:15. 
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džiagai, Edgaro Faure ataskaitai182, kurioje ypatinga vieta buvo skirta moky-
muisi kaip išgyvenimo sąlygai ir pabrėžta, kad teisė mokytis ir gauti gyvenimui 
bei veiklai reikalingą informaciją yra prigimtinė žmogaus teisė, todėl švietimo 
sistema turi būti organizuota taip, kad kiekvienas žmogus, turintis savaran-
kiško sprendimo teisę, bet kuriuo savo amžiaus tarpsniu ir bet kurioje savo 
geografinėje gyvenimo vietoje turėtų galimybę pasirinkti tą mokymosi formą, 
kuri jam labiausiai prieinama, ir tokiu tempu bei intensyvumu, kuris atitiktų 
jo gabumus ir galimybes. 

Siekiant į aktyvią veiklą regionuose įtraukti kuo daugiau LSŠA narių, 
buvo sudarytos teritorinės Asociacijos grupės ir įkurtas regioninių informaci-
nių centrų tinklas, kuris lėmė spartų asociacijos individualių ir kolektyvinių 
narių augimą. 1992 m. buvo 25 individualūs ir 4 kolektyvinai nariai, o 2000 
m. jau buvo 220 individualūs ir 21 kolektyvinis narys. 2008 m. Lietuvos su-
augusiųjų švietimo asociacijoje buvo 150 individualių ir 35 kolektyviniai na-
riai. V. Dienys183 pažymi, kad įsikūrus centrams Asociacija tapo viena iš ne-
daugelio visuomeninių organizacijų, kurių veikla gana tolygiai apėmė visą Lie-
tuvą. 

1999 m. pavasarį iniciatyvinė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 
grupė iškėlė idėją surengti Lietuvoje pirmą suaugusiųjų švietimo savaitę. Nuo 
1997 m. UNESCO pritarimu tokios savaitės jau vyko daugelyje pasaulio ša-
lių. Kaip prisimena V. Lukošūnienė184, parašius „pirmąjį kreipimosi į Lietuvos 
suaugusiųjų švietėjus sakinį, kviesdama juos organizuoti suaugusiųjų švietimo 
savaitę, ji (iniciatyvinė grupė) nenujautė, kuo virs ši iniciatyva“. 2000 metais 
įvyko pirmoji suaugusiųjų švietimo savaitė, ji buvo skirta bendriesiems suau-
gusiųjų švietimo klausimams. Šioje savaitėje dalyvavo 132 institucijos, įvyko 
142 renginiai, juose apsilankė 13 000 dalyvių. Antroji savaitė 2001-aisiais bu-
vo skirta Kalbų metams Europoje. Trečiosios Suaugusiųjų švietimo savaitės 
renginiais suaugusiųjų švietėjai stengėsi atkreipti visuomenės, darbdavių, so-
cialinių partnerių ir politikų dėmesį į švietimą kaip galimybę mažinti socialinę 
atskirtį. 2004 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės tema buvo „Mes – europie-
čiai. Kviečiame mokytis tolerancijos“. Ši tema buvo pasirinkta, nes 2004 m. 
Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, o Lietuvos žmonės – Europos Sąjungos 
piliečiais. Šis pasikeitimas atvėrė naujas galimybes Lietuvos gyventojams, o su-

                                                
182 Faure, E. Learning to Be. Paris: UNESCO, 1972. 
183 Dienys, V. O kur toliau? Savišvieta. Vilnius: LSŠA leidykla, 2002, 1. 
184 Lukošūnienė, V. Nuo idėjos iki rezultato. Savišvieta. Vilnius: LSŠA leidykla, 2000, 2. 
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augusiųjų švietimui buvo iškeltas svarbus uždavinys – padėti Lietuvos žmo-
nėms įgyti tuos socialinius gebėjimus, kurie leistų jiems greičiau ir lengviau 
prisitaikyti prie vykstančių kaitos procesų. 2005 m. suaugusiųjų švietimo sa-
vaite „Pilietiškumas praktiškai“ siekta sutelkti įvairias visuomenės grupes, vie-
tos savivaldą, mokymo institucijas, visuomenines organizacijas, religines ben-
druomenes, socialinius partnerius ir politikus bendram darbui praktiškoms 
pilietiškumo iniciatyvoms įgyvendinti bei aktyviems viešojo gyvenimo daly-
viams ugdyti. 2006 m. suaugusiųjų švietimo savaitė „Švietimas kultūrai. Kul-
tūra švietimui“ buvo skiriama suaugusiųjų švietimui institucijose, tradiciškai 
nelaikomose švietimo organizatorėmis – bibliotekose, kultūros klubuose, 
muziejuose, meno saviveiklos kolektyvuose. 2007 m. savaitėje „Mokomės kar-
tu: vaikai, tėvai, seneliai“ pabrėžtas kartų mokymasis ir bendra veikla kaip pa-
grindas mokymosi tradicijoms ir tarpusavio bendravimo įgūdžiams šeimoje, 
bendruomenėje ir visuomenėje diegti. 2008 m. vyko jau devintoji suaugusiųjų 
švietimo savaitė „Kultūra + kalba = dialogas“, kurioje 97-ios suaugusiųjų švie-
timo srityje dirbančios institucijos suorganizavo 230 renginių, skirtų pažinti 
skirtingas kultūras , kalbas ir jas puoselėti. Suaugusiųjų švietimo savaitės tapo 
tradiciniu kasmetiniu suaugusiųjų švietimo aktualijoms skirtu renginiu, nuo-
lat laukiamu tiek pačių švietėjų, tiek ir besimokančių žmonių. 

2000 m. Europos Bendrijų Komisija paskelbė Mokymosi visą gyvenimą 
memorandumą185, kuriame pabrėžė, kad mokymasis visą gyvenimą nėra tik 
vienas iš švietimo ir mokymo aspektų, jis turi tapti svarbiausiu principu, daly-
vaujant bendroje mokymosi kontekstų visumoje. Memorandume apibrėžti 
nauji pagrindiniai įgūdžiai, reikalingi siekiant aktyviai dalyvauti šiuolaikinės 
visuomenės gyvenime. Skaitmeninis raštingumas, užsienio kalbos, visuome-
niniai įgūdžiai (pasitikėjimas savimi, kryptingumas, nebijojimas rizikuoti) 
tampa vis svarbesni žmonėms nei anksčiau, nes iš žmonių tikimasi vis sava-
rankesnio elgesio ir sprendimų, didesnės atsakomybės. Svarbiausia, kad kiek-
vienas išmoktų mokytis, prisitaikyti prie pokyčių ir naudotis informacijos 
gausa. Memorandume pažymima, kad nuolatinis švietimas ir mokymasis ir 
yra geriausias būdas priimti permainų iššūkius. 2001 m. Lietuvoje vyko Mo-
kymosi visą gyvenimą memorandumo svarstymas, tai organizuoti ypač padėjo 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Seminarai buvo rengiami visuose re-
gionuose, atstovaujant įvairioms institucijoms ir skirtingiems interesams. Se-
minaruose buvo skaitomi pranešimai, apibūdinantys situaciją Lietuvoje įvai-

                                                
185 Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Vilnius: LSŠA, 2001. 
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riais Memorandumo aspektais ir nagrinėjamos galimos veiklos kryptys bei iš-
keltų problemų sprendimai, atitinkantys Lietuvos realijas ir Memorandumo 
dvasią.  Aptarus Memorandumo tezes, buvo numatyti tokie pagrindiniai mo-
kymosi visą gyvenimą strateginiai tikslai186: skatinti mokymosi motyvaciją ir 
ugdyti mokymosi įgūdžius visais ugdymo lygmenimis; įgyvendinti kaupiamo-
jo mokymosi rezultatų įvertinimo sistemą, kad asmuo galėtų įteisinti įvairiuo-
se formaliuose bei neformaliuose mokymuose įgytas žinias ir gauti sertifikatą; 
kiek įmanoma plačiau įtraukti visuomenines organizacijas ir socialinius part-
nerius į mokymosi visą gyvenimą procesą, skatinant ir padedant suaugusie-
siems mokytis. Mokymosi visą gyvenimą memorandumo svarstymas Lietuvo-
je davė naują impulsą įvertinti visą švietimo ir studijų sistemą.  

 
 
Suaugusiųjų švietimą Lietuvoje reglamentuojantys  
dokumentai 
 
1990 m., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, keitėsi politinė, ekonominė 

visuomenės sistema, prasidėjo integravimosi į demokratinių valstybių bendri-
ją procesas, tai kėlė naujus reikalavimus ir suaugusiųjų švietimui. Pažangios 
suaugusiųjų švietimo sistemos, paremtos teisiniais dokumentais, sukūrimas 
tapo visuomeninės svarbos uždaviniu, nes suaugusiųjų švietimo potencialo iš-
naudojimas užtikrina sėkmę sprendžiant aktualias šiandieninės Lietuvos pro-
blemas.  

Suaugusiųjų švietimo Lietuvoje juridinę bazę sudaro Lietuvos Respubli-
kos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nutarimai (įstatymų įgyvendinamieji aktai), jos įgaliotų institucijų 
(ministerijų ir kt.) norminiai aktai bei kiti teisiniai dokumentai.  

Pagrindinis valstybės ir jos piliečių teises ir pareigas, valstybinę struktūrą 
nustatantis dokumentas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios 41 
straipsnis teigia, kad mokymasis valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavini-
mo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas, o iki 16 metų 
privalomas. Aukštasis mokslas yra prieinamas visiems pagal kiekvieno žmo-
gaus gebėjimus. 

                                                
186 Mokymosi visą gyvenimą memorandumo aptarimo Lietuvoje ataskaita [žiūrėta 2009-05-04]. 

http://www.lssa.smm.lt/docs/Memorandumo_ataskaita_2001.doc. 
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1991 m. priimtame Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kurio nau-
jausia redakcija, išdėstyta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 
įstatyme187, pažymima, kad švietimo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui įgyti 
demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės bei politinės kultūros pagrin-
dus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lie-
tuvos piliečiui, europinės ir pasaulinės bendrijos, daugiakultūrės visuomenės 
nariui. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, priimtame 1997 
m. (nauja redakcija 2007 m.)188 profesinis mokymas apibrėžiamas kaip mo-
kymas, kurio tikslas yra suteikti asmenims profesiją arba juos perkvalifikuoti. 
Greta siekimo suteikti asmenims profesiją bei bendrąjį kultūrinį išsilavinimą 
profesinio mokymo sistemos uždavinys – sudaryti sąlygas tobulinti profesinę 
kvalifikaciją ir persikvalifikuoti, kad asmuo galėtų atliepti kintančius darbo 
rinkos poreikius. 1998 m. priimtame Lietuvos Respublikos specialiojo ugdy-
mo įstatyme189 nustatyti suaugusiųjų švietimo organizavimo principai, o 3 
straipsnyje apibrėžiamas neformalusis specialiųjų poreikių suaugusiųjų švie-
timas kaip kultūrinis ir reabilitacinis specialiųjų poreikių asmenų ugdymas, 
skatinantis asmenybę tobulėti ir padedantis lengviau socialiai prisitaikyti.  

Suaugusiųjų švietimo plėtotei Lietuvoje ypač reikšmingas Lietuvos Res-
publikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas190, priimtas 1998 me-
tais. Svarbu pažymėti, kad Lietuva buvo pirmoji iš Baltijos šalių, priėmusi 
įstatymą, reglamentuojantį neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Įstatymas įtei-
sino neformaliojo suaugusiųjų švietimo terminą, jį apibrėždamas ir nustaty-
damas jo sandaros, veiklos ir valdymo pagrindus. Įstatyme suformuluoti šie 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo uždaviniai: 

� padėti asmeniui tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kūrybinius 
interesus; 

� ugdyti asmens kūrybines galias ir gebėjimus; 
� padėti asmeniui tapti aktyviu demokratinės visuomenės piliečiu; 
� sudaryti sąlygas įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių ir 

praktinių gebėjimų, taip pat sąlygas kvalifikacijai tobulinti. 
Įstatyme įvardijamos pagrindinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

formos, nurodomi pagrindiniai sėkmingo neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
                                                
187 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 63-2853.  
188 Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 43-1627. 
189 Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 115-3228.   
190 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, 

Nr. 66-1909.  
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vykdymo veiksniai ir veikėjai. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba 
(ekspertinė institucija) nustato pagrindines neformaliojo švietimo plėtros   
perspektyvas, koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigų veiklą. 
Įstatyme didelis dėmesys skiriamas švietimo dalyviams, jų teisėms. Dalyviai 
turi gauti visą informaciją apie suaugusiųjų švietimo programas, formas, teikti 
įstaigoms siūlymus, naudotis skiriama valstybės parama. Vykdytojų pareigos 
neformaliajame suaugusiųjų švietime nustatytos siekiant užtikrinti kokybišką 
dalyviams teikiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendi-
nimą191. 

2003 m. patvirtintuose Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 metų 
nuostatuose192 išryškinama švietimui tenkanti misija: padėti asmeniui įgyti 
profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei as-
meninių gebėjimų lygį, ir sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą – nuolat 
tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reika-
lingų individo profesinei karjerai ir gyvenimui įprasminti. Užtikrinant švie-
timo plėtotės efektyvumą ir darną, siekiama savivaldybėms ir apskritims per-
duoti didelę dalį atsakomybės ne tik už bendrąjį lavinimą, bet ir už profesinį 
mokymą, specialųjį ugdymą, tęstinį suaugusiųjų mokymąsi. Dokumente pa-
žymima, kad būtina sukurti lanksčią ir atvirą švietimo struktūrą, jungiančią 
bendrąjį ugdymą, studijas, formalaus, neformalaus mokymosi ir savišvietos 
formas į bendrą švietimo erdvę. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 
metų nuostatų įgyvendinimo programoje193 keliami šie bendrieji strateginiai 
švietimo plėtotės tikslai: 

� sukurti veiksmingą ir darnią, atsakingu valdymu, tikslingu finansavi-
mu ir racionaliu išteklių naudojimu grindžiamą švietimo sistemą; 

� išplėtoti tęstinę, mokymąsi visą gyvenimą laiduojančią, prieinamą ir 
socialiai teisingą švietimo sistemą; 

� užtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią tiek atviroje pilietinėje vi-
suomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens, tiek dabarties pasaulio 
visuomenės poreikius. 

                                                
191 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, 

Nr. 66-1909.  
192 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 

metų nuostatų“. Valstybės žinios. 2003, Nr. 71-3216. 
193 Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 82. 
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2004 m. patvirtintoje Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijo-
je194 atkreipiamas dėmesys į bendrųjų gebėjimų svarbą ir reikmę juos ugdyti 
suaugusiųjų mokymosi aprėptyje. Bendrųjų gebėjimų įgijimas palengvina in-
tegruotis į darbo rinką ir turintiems profesinę kvalifikaciją suaugusiesiems, ir 
jos neįgijusiems asmenims. Taip suaugusiųjų mokymasis grindžiamas bendra-
darbiavimu, individualybės, asmeninių savybių ir socialinių gebėjimų plėtra. 
Nors bendrųjų gebėjimų ugdymas yra profesinio rengimo ir tęstinio profesi-
nio mokymosi prioritetas, tačiau šis ugdymas pabrėžiamas visoje švietimo si-
stemoje, neišskiriant ir bendrojo lavinimo mokyklų, universitetų, kitų insti-
tucijų.  

Atliepiant į Europos Komisijos komunikatą „Suaugusiųjų mokymasis: 
mokytis niekada nevėlu“, 2008 m. patvirtinta nauja Mokymosi visą gyvenimą 
užtikrinimo strategija195, kuri atitinka ir Lietuvos ūkio plėtros iki 2020 metų 
ilgalaikės strategijos  projekte keliamus strateginius prioritetus. Formuojant 
ekonominę politiką orientuojamasi į kokybiško užimtumo ir investicijų į 
žmoniškąjį kapitalą augimą, fizinės, finansinės ir socialinės infrastruktūros bei 
mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą, šalies makroekonominio stabilumo 
užtikrinimą. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje pabrėžiama, 
kad konkurencinga ekonomika, žinių visuomenės plėtra ir socialinės atskir-
ties prevencija lemia poreikį ne tik įgyti darbo rinkai reikalingą kvalifikaciją, 
bet ir galimybes kelti kvalifikaciją, tobulintis ar prireikus persikvalifikuoti. 
Darbuotojų kvalifikacija tampa vis svarbesniu kriterijumi, apibūdinančiu 
darbo jėgos pasiūlą. Būtina pažymėti, kad Strategijoje pirmą kartą išryškinta ir 
kita svarbi suaugusiųjų švietimo sritis – neformalusis neprofesinis suaugusiųjų 
švietimas, kuris yra svarbus ne tik užimtumui ar ekonominei gerovei pasiekti, 
bet ir socialinei sanglaudai, aktyviam pilietiškumui, individų asmeninei gero-
vei plėtoti.  

Aptarti įstatymai ir nutarimai atspindi pažangią nuostatą apie suaugusių-
jų švietimą Lietuvoje, kaip svarbią mokymosi visą gyvenimą sistemos visuo-
menėje dalį ir suteikia didesnes jo plėtojimo galimybes.  

                                                
194 Lietuvos Respublikos švietimo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymas „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendini-
mo veiksmų plano tvirtinimo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 56-1957. 

195 Lietuvos Respublikos švietimo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymas „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendini-
mo veiksmų plano tvirtinimo pakeitimo“. Valstybės žinios. 2008, Nr. 122-4647. 
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Suaugusiųjų švietimas kaip prisitaikymo darbo rinkoje  
priemonė 
 
Visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, išgyvena sparčius pokyčius. Žinios 

ir įgūdžiai tapo tikruoju šiuolaikinės ekonomikos kapitalu, konkurencingu-
mo kriterijais rinkose, kurioms būdinga sparti ekonominė bei technologinė 
kaita. Žinios ir įgūdžiai imti vertinti pagal tai, ar padeda tobulėti kintančioje 
aplinkoje. Ekonomikos pokyčiai pakeitė darbo vietų bei darbuotojų kvalifika-
cijos poreikį. Svarbią reikšmę įgavo darbo jėgos kokybės (t. y. išsilavinimo ir 
kvalifikacijos) atitikimą esamų ir būsimų poreikių. Vienu iš svarbiausių darbo 
vietos išsaugojimo ir sėkmingos profesinės karjeros įrankiu tapo profesinės 
kvalifikacijos tobulinimas. Spartūs kaitos procesai ir pažanga lėmė platesnį 
profesinės kvalifikacijos tobulinimo svarbos suvokimą. Tačiau tokie pokyčiai 
nesupriešina valstybės, darbdavių (organizacijos) ir asmenų, nes suvokiama, 
kad asmuo, neturintis atitinkamos kvalifikacijos, nebus konkurentabilus dar-
bo rinkoje. Darbdavys, neturintis kvalifikuotų darbuotojų, negalės konkuruo-
ti šalies rinkoje, o valstybė, neturinti konkuruoti gebančių įmonių, negalės eg-
zistuoti pasaulinėje rinkoje.  

Taigi profesinės kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas leidžia asmenims 
prisitaikyti prie nuolat kintančių profesinės veiklos sąlygų, dėl to keičiasi ir 
pati visuomenė. Visuomenės kaitą ir evoliuciją lemia visuomenės narių kaita, 
o suaugusiųjų švietimas yra šios kaitos įgyvendinimo priemonė. Svarbiausi 
Lietuvos profesinio rengimo tikslai nusakomi per kiekvieno asmens švietimą-
si: profesinio rengimo tikslas yra sąmoninga, savarankiška, veikli, tautos ir 
valstybėms reikmėms subrendusi, nuolat besimokanti asmenybė, kuri, rem-
damasi dalykinėmis, profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis, kuria 
asmeninį gyvenimą, materialines ir dvasines vertybes, visuomenės gerovę, da-
lyvauja demokratinės visuomenės kūrimo procese196. 

Lietuvos statistikos departamento197 duomenimis, 2007–2008 mokslo 
metais Lietuvoje veikė 78 profesinės mokyklos ir 10 darbo rinkos mokymo 
centrų, kuriuose mokėsi apie 30 tūkstančių asmenų suaugusiųjų tęstinio mo-
kymo srityje. Licenciją formaliajam profesiniam mokymui turėjo beveik 250 
institucijų, kurios vykdė formalųjį ir neformalųjį mokymą. Taip pat suaugu-
siųjų mokymasis vyko ir darbo vietoje, kurį atsižvelgdami į verslo poreikius 
                                                
196 Baltoji knyga. Profesinis rengimas: Projektas. Vilnius, 1998. 
197 Education 2007. Statistics Lithuania, Vilnius, 2008 (www.stat.gov.lt). 
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organizavo darbdaviai. 2008 metais Lietuvoje veikė apie 60 tūkstančių verslo 
įmonių, kurios buvo potencialios ugdymo paslaugų naudotojos arba teikėjos. 
Kaip pažymi A. Punzienė, V. Dienys198, darbdavių poreikis plėtoti mokymąsi 
tapo ekonominės naudos suvokimu. 

Darbo pasaulio ir švietimo sąveika tapo ypač svarbi, nes žmogiškieji iš-
tekliai yra vertybė, nuo kurios tinkamo lavinimo, ugdymo, rengimo ir gebėji-
mo nuolat savarankiškai atsinaujinti priklauso socialinė ir ekonominė visuo-
menės ir šalies gerovė. 

 
 
Neformaliojo ir savaiminio suaugusiųjų švietimo pripažinimo  
ir įvertinimo galimybės Lietuvoje 
 
Šiuo metu suaugusiųjų švietime vis daugiau dėmesio skiriama neforma-

liojo ir savaiminio suaugusiųjų švietimo pripažinimui ir vertinimui, ypač kai 
diskutuojama apie asmenų kompetencijas bei profesinį lankstumą ir mobilu-
mą. Gamybos pasaulis bei socialinė bendruomenė tikisi, kad pakeista vidinė 
švietimo pasiūlos sistema turės įtakos naujiems ir greitiems pasikeitimams, t. 
y. kad švietimo institucijos atitiks naujus kompetencijų ugdymo poreikius. 
Tikimasi, kad švietimo institucijos atitiks ir asmens, ir organizacijų poreikius, 
užtikrins individualų mokymosi procesą. Žinių ekonomikos sąlygomis žmo-
giškųjų išteklių plėtra tampa lemiamu veiksniu, išlaikant konkurencingumą, 
todėl diplomai, sertifikatai bei kiti kvalifikaciją liudijantys dokumentai tampa 
svarbūs darbdaviams ir asmenims įmonėje bei darbo rinkoje. Didėja konku-
rencija dėl darbo vietų, darbdaviams vis labiau reikia kvalifikuotų darbuotojų. 
Neformaliai įgytų žinių bei gebėjimų pripažinimas ir vertinimas skatina as-
menį kelti savo kompetentingumą, stiprinti savo karjeros pozicijas bei tinka-
mumą darbo rinkoje, leidžia padidinti žmogiškųjų išteklių vadybos potencia-
lą199. Kompetencijų pripažinimas ir vertinimas išryškėja trijų pagrindinių 
mokymosi aplinkų patikimumo ir tinkamumo kontekste: 

� mokymosi, kuris vyko formaliojo švietimo sistemoje bei kitose mo-
kymosi aplinkose, tinkamumas; 

                                                
198 Punzienė, A.; Dienys, V. Darbas ir mokymasis: darbo pasaulio ir švietimo sąveikos pobūdžio 

kaita. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2003, 6. 
199 Laužackas, R.; Stasiūnaitienė, E.; Teresevičienė, M. Kompetencijų vertinimas neformaliajame 

ir savaiminiame mokymesi. Kaunas: VDU, 2005. 
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� mokymosi, kuris buvo susietas su darbo rinka, tinkamumas; 
� mokymosi, vykusio savanoriškos veiklos bei socialinių paslaugų aplin-

koje, tinkamumas. 
Europos Sąjungos baltojoje mokymo ir mokymosi knygoje 1995 metais 

buvo pristatyta neformaliojo švietimo pripažinimo idėja, pabrėžianti, jog bū-
tina mokymąsi, vykstantį už formaliosios švietimo sistemos ribų, padaryti la-
biau pastebimą, nes vis labiau suvokiama, jog tai susiję su asmens bei visuo-
menės kompetencijomis. Europos Bendrijų Komisijos paskelbtame Moky-
mosi visą gyvenimą memorandume200 pabrėžiama, kad mokymasis visą gyve-
nimą nėra tik vienas iš švietimo ir mokymo aspektų, jis turi tapti svarbiausiu 
principu, dalyvaujant bendroje mokymosi kontekstų visumoje, kurioje ypač 
padidėja neformaliojo ir neformaliojo savaiminio mokymosi svarba. Ketvirto-
je Memorandume tezėje pabrėžiama, kad būtina tobulinti mokymosi ir jo re-
zultatų supratimą ir vertinimą, ypač neformaliojo ir neformaliojo savaiminio 
mokymosi srityse, pabrėžiama naujų mokymosi akreditavimo sistemų diegi-
mo svarba. Memorandume pažymima, kad švietimo ir mokymo sistemos tei-
kia paslaugas individams, darbdaviams, visai visuomenei, todėl neformaliojo 
mokymosi pripažinimas yra sudedamoji paslaugų kokybės dalis. 

2002 metų Kopenhagos deklaracijoje201 buvo išsakyti šie pagrindiniai ne-
formaliojo suaugusiųjų švietimo pripažinimo ir vertinimo principai: 

� Individo teisės. Neformaliojo mokymosi pripažinimas ir vertinimas 
turi būti pagrįstas asmens noru bei poreikiu. Kiekvienam turi būti su-
daryta galimybė dalyvauti šiame procese, kartu turi būti išsaugotas ir 
kiekvieno asmens privatumas. 

� Socialinės institucinės dalyvių pareigos. Pagrindiniai neformaliojo 
mokymosi pripažinimo ir vertinimo dalyviai pagal savo pareigas, atsa-
komybę ir kompetenciją turi nuspręsti, kokiais požiūriais ir kokia si-
stema bus vykdomas pripažinimas ir vertinimas. Taip pat turi būti už-
tikrinama ir vertinimo proceso kokybė. 

� Tinkamumas ir pasitikėjimas. Neformaliojo mokymosi pripažinimo ir 
vertinimo procesai, procedūros ir kriterijai turi būti skaidrūs, teisingi 
ir kokybiški. 

                                                
200 Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Vilnius: LSŠA, 2001. 
201 Certificazione delle Competenze e Life Long Learning. Scenare e cambiamenti in Italia e in 

Europa. Roma: Isfol, 2004. 
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� Teisiškumas ir galimybės. Neformaliojo mokymosi pripažinimo ir 
vertinimo sistemos turi atitikti teisines normas, užtikrinti tinkamą vi-
sų pagrindinių dalyvių dalyvavimą202. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pripažinimo ir vertinimo skaidrumas 
patvirtinamas kaip viena iš svarbiausių Europos Sąjungos strategijų. Dabarti-
nis formaliojo švietimo ir mokymo sistemos uždarumas neatitinka darbdavių 
interesų, jie reikalauja galimybių laisviau rinktis ir lengviau pasiekti savo tiks-
lus. Ankstesnio mokymosi pripažinimas bei vertinimas ir yra bandymas atsa-
kyti į lankstumo, skaidrumo ir įgūdžių perkėlimo tarp švietimo sistemų ir 
darbo pasaulio poreikį.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų verti-
nimas ir pripažinimas tapo aktualus Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Ta-
čiau neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo sistemos ir metodų 
kūrimas Lietuvoje dar tik prasideda. Lietuvoje vertinimo procesai visose mo-
kymo institucijose buvo pritaikyti formaliojo švietimo programoms, o sukur-
ta neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistema pa-
skatintų suaugusiuosius aktyviau siekti profesinės ir bendrosios kompetenci-
jos dirbant, savarankiškai mokantis ar studijuojant neformaliojo mokymosi 
institucijose203. Kai kurie žingsniai jau žengti: 2001 metais priimta laikinoji 
tvarka204, reglamentuojanti asmens žinių ir kompetencijų, įgytų neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi metu, įvertinimą ir pripažinimą. Pagal šią tvarką 
numatytos dirbančiam asmeniui galimybės individualiai įvykdyti tam tikrą 
programos ar modulio dalį, laikyti eksternu kvalifikacinį egzaminą. Nors pri-
imtame nutarime nėra suformuluota neformaliojo mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo sistema, nėra apibrėžtos atsakingos institucijos, vis dėlto jis rodo 
šios sistemos kūrimo svarbos suvokimą. Taip pat būtina pažymėti, kad porei-

                                                
202 Žemaitaitytė, I. Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje. 

Vilnius: MRU, 2007. 
203 Adomaitienė, J. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo 

bei įdiegimo galimybės Lietuvoje: dabartis ir tendencijos. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu 
įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas universitetinėse studijose. Vilnius: MRU, 
2008. 

204 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje ir savarankiškai įgytų žinių įvertinimo ir valstybės pripažįstamų aukštes-
niojo išsilavinimo ir profesinio mokymo arba tam tikros jų pakopos ar modulio baigimo 
dokumentų bei kvalifikacijos įgijimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“. 2001, Nr. 1353. 
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kis yra nemažas. Dar 2003 metais buvo atliktas tyrimas205, kuriuo siekta išsi-
aiškinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo ir įvertinimo po-
reikį. Iš 28 tyrime dalyvavusių įmonių tik šešios (21,4 proc.) siuntė savo dar-
buotojus į mokymo institucijas, kad jie galėtų įgyti diplomą ar kvalifikacinį 
pažymėjimą, patvirtinantį kompetencijas, įgytas neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi metu. 32,1 proc. įmonių nurodė, kad nežinojo apie tokią galimybę. 
Svarbu paminėti, kad apklausti įmonės darbuotojai pažymėjo būtinumą ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo sistemos Lietuvoje ir kad 
kompetencijos, įgytos neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu, būtų ver-
tinamos ir pripažįstamos ir aukštojo mokslo srityje.  

2005 metais Mykolo Romerio universitetas pradėjo vykdyti Europos so-
cialinio fondo remiamą projektą „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi ver-
tinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“206. Projekto metu atliktas 
tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje jau yra susiformavęs poreikis diegti universi-
tetinėse studijose neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų ir vertini-
mo pripažinimo sistemą, kurioje nurodomi šie pagrindiniai elementai: kandi-
datas, kontekstas, vertinimas. Sukūrus neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimų vertinimo teorinį modelį, pagrįstą aplanko metodu, 2007 metais 
Mykolo Romerio universitete vyko mokymai, kaip kandidatui pasirengti ver-
tinimo procedūrai, paruošti savo mokymosi pasiekimų aplanką. 2008 m. 50 
asmenų pateikė prašymus pradėti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo procedūrą.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas yra 
svarbi priemonė, keičianti nusistovėjusį santykį tarp mokymosi ir švietimo, 
tarp privataus ir viešojo mokymosi. Šio aktualaus klausimo praktinio įgyven-
dinimo paieška rodo, kad procesas vis labinau įsigali. Neformaliojo ir savai-
minio mokymosi vertinimas ir pripažinimas suteikia asmeniui galimybę įsilie-
ti į mokymosi procesą, sustiprina jo pozicijas darbo rinkoje, sudaro galimybę 
plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus įvairiose veiklos srityse. 

Apibendrinant galima būtų teigti, kad nepriklausomybės laikotarpiu iš-
siplėtė suaugusiųjų švietimo Lietuvoje aprėptis ir įvairovė, jam skiriamas vis 
                                                
205 Teresevičienė, M.; Burkšaitienė, N.; Žemaitaitytė, I.; Gedvilienė, G.; Kaminskienė, E.; Ka-

minskienė, L.; Zuzevičiūtė, V. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi identifikavimo, verti-
nimo, pripažinimo tendencijos Europoje ir Lietuvoje. Profesinis rengimas: tyrimai ir reali-
jos. 2003, 6. 

206 Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas univer-
sitetinėse studijose. Vilnius: MRU, 2008. 
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didesnis dėmesys įvairiais politiniais lygmenimis. Nuolatiniu mokymusi, ži-
niomis grindžiamoje Lietuvos visuomenėje suaugusiųjų švietimas tapo ir vi-
suomenės, ir darbo vietos imperatyvu. Kartu nuolatinės kaitos procesas bei 
mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimas prisideda prie naujos, besimokančios 
visuomenės kūrimosi.  
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ŠVIETIMAS  IR  UGDYMAS  LIETUVOJE:  
SISTEMOS  IR  IDĖJŲ  KAITA 
 
 

 
Romas Prakapas 
 
 
 
Kiekvieno žmogaus gyvenimas ir ugdymas labai glaudžiai susiję, mat nuo 

pastarojo iš esmės priklauso gyvenimo pilnatvė. Antra vertus, kaip teigia L. 
Jovaiša, „bendra socialinė ir kultūrinė tautos gyvenimo padėtis lemia ugdymo 
pobūdį, jį keičia“207. Atkūrus Nepriklausomybę tapo palanku „sudaryti visas 
sąlygas žmogui pasiekti naują laiką atitinkantį išsilavinimą ir išsiugdyti atitin-
kamus gebėjimus bei dorinius pagrindus, kad pajėgtume tapti ne tik lygiatei-
siu, bet ir lygiaverčiu Europos tautų nariu“208. Ž. Jackūnas209 teigia, kad „pe-
restroikos“ metais prasidėjęs Lietuvos tautinio atgimimo sąjūdis subrandino 
ir švietimo pertvarkos, grindžiamos poreikiu (žr. 1 lentelę), siekius.  

Apie pasiryžimą plėtoti krašto švietimą savita, skirtinga nei SSRS, linkme 
Lietuvos pedagogai viešai pareiškė 1988 m. gruodžio mėnesį Maskvoje vyku-
siame sąjungos švietimo darbuotojų suvažiavime210. Nors pirmasis, oficialus, 
Vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijos (vėliau pavadintos Tau-
tinės mokyklos koncepcija), modeliuojančios savarankišką respublikos švie-
timo sistemą, projekto pristatymas įvyko 1988 m. lapkričio 17 d. (Pedagogi-
kos mokslinio tyrimo instituto Bendrojo lavinimo mokyklos pertvarkos labo-
ratorija projektą pateikė svarstyti minėto instituto Mokslo tarybai, pritaran-
čiai šiam projektui)211.  

                                                
207 Jovaiša, L. Edukologijos pradmenys. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001, p. 9. 
208 Lietuvos švietimo reformos gairės. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993, p. 5. 
209 Jackūnas, Ž. Lietuvos švietimo kaitos linkmės. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institu-

tas, 2006, p. 12. 
210 Jackūnas, Ž. op. cit., p. 12. 
211 Bruzgelevičienė, R. Lietuvos švietimo kūrimas 1988–1997 m. Vilnius: Sapnų sala, 2008, p. 

73–74. 
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1 lentelė. Komandinės ir poreikiu grindžiamos sistemos ypatybės (pagal P. Radó212) 
 

Komandinė sistema Poreikiu grindžiama sistema 
Pedagogikos ašis – mokymas, mokytojai 
švietimo politikos centras. 

Pedagogikos ašis – mokymasis, svarbiausi 
švietimo politikoje mokiniai. 

Dėmesys ištekliams, kontroliuojami pro-
cesai ir iš tiesų nelabai rūpinamasi rezulta-
tais. 

Dėmesys išmokimo rezultatams, gerinama 
procesų kokybė, pakoreguojami ištekliai. 

Įstaigas ir struktūras lemianti politika lai-
koma prioritetu. 

Prioritetas – funkcionavimą lemianti poli-
tika (tobulėjimas ir plėtra). 

Svarbiausia – kiek finansinių išteklių ski-
riama švietimo reikmėms. 

Svarbiausia – švietimui skiriamų išteklių 
panaudojimo veiksmingumas. 

Politiką lemia politiniai ir / arba ideolo-
giniai siekiai. 

Politikos varomoji jėga – analizė ir dery-
bos. 

Sistema centralizuota ir kontroliuojama. Decentralizuota ir liberalizuota sistema. 
Informacijos srautas blokuojamas ir ap-
karpomas, vidurinio ir pradinio lygio švie-
timo darbuotojai menkai perpranta in-
formaciją (klusni sistema). 

Informacijos srautas laisvas ir palaikomas, 
visų lygių švietimo darbuotojai puikiai ge-
ba perprasti informaciją (mokymosi si-
stemos). 

Švietimo politiką formuojant dalyvauja 
mažai sluoksnių, suinteresuoti dalyviai 
neorganizuoti. 

Politiką formuojant dalyvauja įvairios 
grupės, suinteresuoti dalyviai organizuoti, 
derybos formalizuotos. 

 
 

Nagrinėdama švietimo reformos parengimo archyvą, R. Bruzgelevičienė 
teigia, kad rengiant Tautinės mokyklos koncepciją213 iškilo keletas sunkumų:  

� sovietinės pedagogikos deformacijos;  
� nacionalinės pedagogikos tradicijų sunaikinimas;  
� M. Gorbačiovo pertvarkos prieštaros SSRS;  
� žmonių pasirengimo Lietuvoje savarankiškai spręsti ir drįsti spręsti 

stoka214. 
M. Lukšienė pažymi, kad Lietuvos situacija, kaip ir daugelio buvusių so-

vietų respublikų, sudėtinga – komunistinės santvarkos suniokotas žmogus215, 

                                                
212 Radó, P. Švietimas pereinamuoju laikotarpiu. Vilnius: Garnelis, 2003, p. 25. 
213 Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija. Vilnius: Žinija, 1989. 
214 Ibid. 
215 Lukšienė, M. Pedagogika ir kultūra. Lietuvos švietimo reformos gairės. Vilnius: Valstybinis 

leidybos centras, 1993, p. 25. 
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todėl kyla nauja pedagoginė problema. Tautinės mokyklos koncepcijoje216, 
kuri iš esmės atitiko „bendruosius tautinio išsivaduojamojo judėjimo idealus 
ir principus: puoselėti tautinę kultūrą, kaip tautos tęstinumo ir stiprinimo 
pagrindą; įtvirtinti demokratinės, teisinės, atviros pilietinės visuomenės ir 
kultūros pricipus“217, formuluojami pamatiniai nacionalumo, demokratišku-
mo, humaniškumo ir kaitos principai. Būtent šie principai ir tampa pamati-
niais naujoje, 1992 m. paskelbiamoje Lietuvos švietimo koncepcijoje218, pa-
žyminčioje, kad „valstybingumo atkūrimas atvėrė naujas, tautos siekius atlie-
piančias, Lietuvos socialinės, kultūrinės, ekonominės bei politinės raidos     
perspektyvas“. Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijai patvirtinus naująją 
koncepciją, buvo susitarta dėl pagrindinio ugdymo tikslo (fizines, psichines ir 
dvasines galias išplėtojusi, subrendusi gyventi demokratinėje visuomenėje as-
menybė, kūrybiškai perimanti ir puoselėjanti humanistinės tautos ir pasaulio 
kultūros vertybes), grindžiamo esminėmis tautos bei Europos kultūros verty-
bėmis (asmens nelygstamos vertės, prigimtinės žmonių lygybės, sąžinės lais-
vės, žmogaus dvasios racionaliųjų bei intuityviųjų aspektų pripažinimu, arti-
mo meilės, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu). Re-
miantis minėtais principais ir siekiais, numatyti reformos įgyvendinimo eta-
pai219: 

� I (iki 1990-03-11) – paskelbta Tautinės mokyklos koncepcija; pradė-
tos burti pedagogų, mokslininkų, menininkų jėgos, siekiant sukurti 
naujas, savosios tautos kultūra pagrįstas ugdymo turinio programas, 
vadovėlius, mokymo priemones; parengti teoriniai švietimo reformos 
pagrindai bei juridiniai reformos dokumentai; 

� II (atkūrus nepriklausomą valstybę) – reorganizuotos švietimo val-
dymo struktūros (kultūros ir švietimo ministerija, savivaldybių švie-
timo skyriai); pradėta profesinių ir aukštesniųjų mokyklų pertvarka; 

                                                
216 Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija. 
217 Jackūnas, Ž., p. 12–13. 
218 Lietuvos švietimo koncepcija. Vilnius: Leidybos centras, 1992. 
219 Ibid.; šiandienis Lietuvos švietimo reformų etapų skirstymas nesutampa su Lietuvos švieti-

mo koncepcijoje išskirtais etapais. Švietimo politikai ir strategai, įvertindami jau reformos 
kūrėjų atliktus darbus bei tuos, kuriuos dar reikia atlikti, nurodo šiuos etapus: 1988–1991 
– įžanginis etapas (Lietuvos švietimo vizijos formavimas); 1992–1997 – I etapas (Lietuvos 
švietimo koncepcijos įgyvendinimas); 1998–2002 – II etapas (Švietimo reformos prioritetų 
patvirtinimas ir įgyvendinimas); 2003–2012 – III etapas (Valstybinės švietimo strategijos 
2003–2012 m. nuostatų patvirtinimas ir įgyvendinimas). 
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prasidėjo pokyčiai aukštųjų mokyklų sistemoje (reorganizuojama stu-
dijų, doktorantūros tvarka, priimtas Lietuvos Respublikos mokslo ir 
studijų įstatymas220); priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstaty-
mas221, įteisinęs konceptualiąsias švietimo reformos nuostatas ir suda-
ręs juridinį pagrindą švietimo sistemos pertvarkai; 

� III (trunkantis iki 1998 m.) – kuriama bendra permanentinė Lietuvos 
švietimo sistema, aprėpianti formalųjį ir neformalųjį švietimą, išplėto-
tą valstybinių bei nevalstybinių švietimo įstaigų tinklą; 

� IV (1998–2005 m.) – tikrinami ir apibendrinami reformos rezultatai, 
koreguojama struktūra, programa, vadovėliai. 

Lietuvos švietimo struktūrų ir idėjų kaitą, Ž. Jackūno teigimu222, numatė 
tiek vidiniai (paveldėtos spragos; vienpusiškas, scientistinis ugdymo turinio 
pobūdis; atotrūkis nuo praktikos; unifikacija; kaitos atmetimas), tiek ir so-
ciokultūriniai (politinės raidos gairės; socialinės politikos tikslai; ekonominio 
vystymosi perspektyvos; kultūros plėtotės linkmės) švietimo plėtotės veiks-
niai. Pirmiausia, analizuojant 1992 m. Lietuvos švietimo koncepciją, pastebė-
tini struktūriniai pokyčiai (žr. 1 pav.): kuriama permanentinė švietimo siste-
ma, kurios kontekste išryškėja nuoseklaus švietimo sistemos pastangos atsisa-
kyti maksimalistinių siekių perteikti kuo daugiau, tiek siekiu lavinti žmogaus 
fizines ir dvasines galias, ugdant mąstymo kritiškumą ir savarankiškumą, puo-
selėjant informacinius įgūdžius, stiprinant nusiteikimą nuolatiniam moky-
muisi. 

Šalia formaliojo ugdymo plėtojamas neformalusis švietimas, didinama 
ugdymo institucijų įvairovė, kuri labai greitai išsikristalizuoja (žr. 2 pav.) žy-
mėdama sistemos kaitą. Pavyzdžiui: 

� 1990–1991 m. m. profesinėse mokyklose atsiranda keturių lygių pro-
gramos; įgyvendinamas savanoriško stojimo principas, atsisakius iki 
tol taikyto mokinių siuntimo į profesines technikos mokyklas; iš es-
mės pertvarkomos profesinio mokymo programos, jos derinamos atsi-
žvelgiant į rinkos poreikius;  

 

                                                
220 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. Valstybės žinios. 1991, Nr. 7-191. 
221 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Valstybės žinios. 1991, Nr. 23-593. 
222 Jackūnas, Ž. Lietuvos švietimo plėtotė Europos edukacinių nuostatų kontekste. Lietuvos 

švietimo reformos gairės. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993, p. 9–13. 
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1 pav. Lietuvos švietimo sistema (1992)223 
 
 

� nuo 1991 m. visi mokiniai, neišskiriant turinčių specifinių ugdymosi 
poreikių, mokomi integruotai (pagal modifikuotas ir adaptuotas ben-
drojo lavinimo programas);  

� 1992 m. pirmokai pradėjo mokytis iš naujų, koncentriškumo, spiralės 
ir integravimo principais parengtų vadovėlių, savo žinias tikrinosi pra-
tybų sąsiuviniuose, o pedagogai gavo Mokytojų knygas, nuo 1992 m. 

                                                
223 Lietuvos švietimo koncepcija. 
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egzaminai vykdomi ir žinios vertinamos atsižvelgiant į specialiųjų 
mokinių poreikius;  

� 1993 m. įsteigiamos pirmosios jaunimo mokyklos;  
� 1995 m. priimama pirmoji gimnazijų koncepcija;  
� 1997 m. priimamas Profesinio mokymo įstatymas;  
� 1997 m. atidaroma Tarptautinio bakalaureato mokykla;  
� 1998 m. atlikus eksperimentą atsiranda struktūros naujovė – pagrin-

dinė dešimtmetė mokykla;  
� 1998 m. patvirtintas Profilinio mokymo modelis, visuotinai įgyven-

dinamas nuo 2000 m.;  
� 2000 m. įsteigiamos pirmosios keturios kolegijos (Alytaus, Kauno, 

Utenos ir Vilniaus);  
� aukštasis mokslas įvardijamas kaip aukščiausia nuosekliojo švietimo 

sistemos grandis, numatant trijų pakopų (bakalauro, magistro ir dok-
torantūros) studijas; ir pan.224 

 

 

2 pav. Lietuvos švietimo sistemos kaita pagal institucijas225 

                                                
224 Lietuvos švietimo pertvarkai 20. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, 2008. 
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Taigi reformos laikotarpiu, atliepiant tėvų ir vaikų poreikius, kūrėsi ir 
ėmė veikti gimnazijos, darželiai-mokyklos, neįgaliųjų ugdymo centrai, vaikys-
tės pedagogikos centrai; susiformavo trys švietimo sektoriai – valstybinis, sa-
vivaldybių ir nevalstybinis; įteisintas privalomojo mokymosi amžius iki 16 
metų; tapo garantuotas ne tik nenutrūkstamas, bet ir visuotinis švietimas per 
nuoseklųjį visų pakopų formalų švietimą – nuo ikimokyklinio iki aukštojo. 

Pažymėtina, kad vykstant struktūriniams pokyčiams vykdyta ir ugdymo 
turinio kaita, įtraukusi daugiau kaip 100 įvairių sričių mokslininkų, pedago-
gų, skirtingų švietimo lygmenų institucijų specialistų:  

� 1994 m. paskelbti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų 
programų projektai;  

� 1997 m. parengtos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios 
programos I–X klasėms bei pradinės ir pagrindinės mokyklų išsilavi-
nimo standartų projektai;  

� 1999 m. paskelbti XI–XII klasių bendrųjų programų bei bendrojo iš-
silavinimo standartų projektai ir kt. 

 

 
3 pav. Lietuvos švietimo sistemos kaita pagal programas226 

                                                                                                           
225 Švietimo gairės: Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos, 2003–2012 metai: projek-

tas. Vilnius: Dialogo redakcija, 2002, p. 110. 
226 Švietimo gairės... op. cit., p. 111. 
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Vykdant ugdymo turinio kaitą, labiausiai išryškėjančią programų įgy-
vendinimo metu (žr. 3 pav.), pradėti sistemingi nacionaliniai (ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo (ugdymo turinio, specialiųjų 
poreikių, mokymosi krūvių, tinklo pertvarkos, neformalaus švietimo, moky-
mosi sąlygų), mokytojų, profesinio mokymo, studijų, suaugusiųjų švietimo) ir 
tarptautiniai (TIMSS, PIRLS, PISA, CIVIC) tyrimai, rengiamos analizės, 
nuo 2000 m. skelbiami švietimo būklės raportai, sukurtos švietimo informa-
cinės sistemos, tęsiama mokyklų decentralizacija. 

Pastebėta, kad tiek Lietuvoje, tiek ir Vakarų Europos šalyse ugdymo tu-
rinyje pabrėžiama žinių, švietimo decentralizacijos, mokymo išteklių atnauji-
nimo ir naudojimo (grindžiant tarpdalykine integracija, projektiniu ir reflek-
syviuoju mokymu), socialinio priklausymo, duomenų, rezultatų, susijusių su 
švietimu, gavimo ir jų palyginimo Europos lygmeniu dermė, o naujovės, tyri-
mai, švietimas ir mokymas turi tapti pagrindine valstybių vidaus politikos 
ašimi, skatinančia novacijų diegimą, pagalbą jaunimui adaptuotis, kritiškai 
mąstyti, atnaujinti žinias, užmegzti ryšius, t. y. padėti integruotis į informaci-
nę visuomenę227.  

Nesibaigus numatytiems reformos etapams prezidento V. Adamkaus 
inicijuota darbo grupė, atsižvelgdama į šalies socialinio, ūkinio, kultūrinio gy-
venimo permainas bei atsivėrusius naujus visuomenės raidos kontekstus ir iš-
kilusius naujus uždavinius, skatino išryškinti švietimo vaidmenį (nepaisant 
palankaus tarptautinio vertinimo – „Lietuva pateikia geriausią pagrindinio 
dokumento – 1992 metų Lietuvos švietimo koncepcijos – kūrimo ir plėtros 
pavyzdį“228), nužymėti tolesnės jo plėtotės tikslus bei būtinus pertvarkos dar-
bus229. Taigi vykstant reformai pastebimi tam tikri (atspindintys ir patvirti-
nantys Europos problemų spektrą) atliekamų darbų ypatumai (žr. 2 lentelę). 

Kaip pažymi R. Želvys230, švietimo reformos negali atstoti pribrendusių 
socialinių ir ekonominių reformų: kokybiškesnis švietimas neužtikrina dides-
nio socialinio teisingumo ar aukštesnio gyvenimo lygio, greičiau yra priešingai 
– būtent socialinis teisingumas ir geresnis gyvenimas gali sudaryti sąlygas 
aukštesnei švietimo kokybei. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šalia minėtų 
struktūrinių pokyčių kartu vyko ir idėjų ar ugdymo paradigmų kaita. 
                                                
227 European report on the quality of school education. Sixteen quality indicators. Luxembourg: 

Office for Official Publication of the European Communities, 2001. 
228 Reviews of National Policines for Education. Lithuania. OECD, 2002, p. 15. 
229 Švietimo gairės... , p. 6. 
230 Želvys, R. Švietimo vadyba ir kaita. Vilnius: Garnelis, 1999, p. 79. 
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M. Fullanas, atliepdamas XX a. pasaulines devintojo dešimtmečio sistemines 
reformas, pristatė aštuonias pagrindines pamokas231:  
 
 
2 lentelė. Švietimo reformų ypatybės (pagal P. Radó232) 
 

Švietimo reformos Vakarų  
Europos šalyse 

Švietimo reformos Rytų ir Vidurio 
Europos šalyse 

Reforma laikoma nauja iš esmės organiš-
ko kaitos proceso banga (t. y. rekonstruk-
cija – pertvarkymas). 

Reforma laikoma beveik visišku sistemų ir 
struktūros pakeitimu (t. y. kūrimas iš nau-
jo). 

Reformą skatina daugiausia tikrieji švie-
timo reikalai ir galutinio vartotojo intere-
sai. 

Reformą daugiausia skatina ideologiniai ir 
politiniai sumetimai. 

Išoriniai iššūkiai švietimui iš dalies prog-
nozuojami. 

Itin sparčiai kinta ekonominė ir socialinė 
aplinka. 

Reformuojama rūpinantis mokinių pa-
siekimais ir švietimo kokybe. 

Švietimo reforma yra neatskiriama visapu-
sės pertvarkos dalis. 

Vengiama esminių struktūrinių pokyčių. Struktūriniams klausimams – svarbiausias 
dėmesys. 

Reforma siekiama pokyčių tarp eilinių 
švietimo sistemos narių. 

Reforma siekiama pertvarkyti sistemą nuo 
viršaus iki apačios. 

Reforma naudojasi plačia informacijos si-
stema (vertinimo, tyrimo) ir formaliais 
derybų bei viešų diskusijų kanalais. 

Reforma iš dalies siekiama sukurti kertines 
kompetentingos ir atviros politikos kūri-
mo sąlygas. 

 
 

� Negalima privesti vykti to, kas svarbiausia (juo sudėtingesnis pokytis, 
juo mažiau jį veikia jėga). 

� Pokytis – tai kelionė, o ne projektas (pokyčiai yra ne linijiniai, bet ku-
pini netikrumo, kartais net nepaiso jokių taisyklių). 

� Problemos – mūsų draugės (problemų išvengti neįmanoma, be jų nie-
ko neišmoksi). 

� Vizija ir strategijų planavimas atsiranda vėliau (pernelyg anksti susi-
kurtos vizijos ir planai „užriša“ akis). 

                                                
231 Fullan, M. Pokyčių jėgos. Vilnius: Tyto alba, 1998, p. 40. 
232 Radó, P., p. 29. 



 800 

� Individualizmas ir kolektyvizmas turi turėti lygias galias (nei izoliaci-
jos, nei grupės reguliuojamo mąstymo keliamų problemų neįmanoma 
išspręsti vienareikšmiai). 

� Neveiksmingos nei centralizacija, nei decentralizacija (būtinai reika-
lingos ir „iš viršaus“, ir „iš apačios“ kylančios strategijos). 

� Sėkmei pasiekti būtinas ryšys su aplinka (geriausia, kai organizacijos 
mokosi ir iš vidaus, ir iš išorės). 

� Kiekvienas žmogus yra pokyčių tarpininkas (pokyčiai pernelyg svar-
būs, kad paliktume juos tik ekspertams; didžiausia saugumo garantija 
– asmeninė nuostata ir meistriškumas). 

Lietuvos švietime idėjų kaitos problema ypatinga. Kaip pažymi B. Biti-
nas233, Lietuvos ugdytojams iškilo dilema, ar toliau remtis klasikinėmis ugdy-
mo koncepcijomis, ar priimti ir realizuoti naująsias ugdymo idėjas, mat jas il-
gą laiką lėmė realizmo, neotomizmo (tarpukariu) ar materializmo (sovietme-
čiu) koncepcijos. Be to, klasikinės paradigmos vyravimą lemia ir fundamenti-
nių mokslų atstovų nuogąstavimas, kad atsisakius bendrojo lavinimo akade-
minio kryptingumo, susilpnės aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas. Bū-
tent šie veiksniai – pedagoginis konservatyvumas ir ugdymo turinio akade-
miškumas – lemia tvirtą klasikinės ugdymo paradigmos poziciją Lietuvos 
švietime.  

Tačiau išryškėjantys nauji švietimo prioritetai ir tendencijos (siekis rū-
pintis Europos šalių ir žmonių suartinimu bei jų santykių pertvarkymu naujų 
vertybių pagrindu; demokratiškumo iššūkis rasti priemones, leidžiančias su-
daryti sąlygas visą visuomenę aprūpinti kokybišku švietimu; plėtojant švieti-
mo politiką suderinimo prasme siekti de facto solidarumo, pritaikyti naują 
vertybę prie konkrečios šalies švietimo sistemos ir praktikos; mokykla – atvira 
institucija, veikianti tiek lokalioje, tiek ir globalinėje visuomenėje; ugdymo 
proceso centre – ugdytinis, ugdytojas – tik žinių šaltinis ir moralinis vadovas, 
tarpininkas; tarpdalykinis požiūris į švietimą, pradedant pagrindine mokykla 
ir tęsiant universitete; individas yra aktyvus subjektas, kurio sklaidai reikia 
sudaryti sąlygas; individų socializacija vyksta multikultūrinėje aplinkoje, kuri 
nusakoma įvairove ir tarpusavio sąveika; naujų informacinių ir komunikaci-
nių technologijų įvaldymo svarba; mokymasis visą gyvenimą), analizuojami 
pasaulio mokslininkų ir nagrinėjami įvairiose Europos Sąjungos institucijose 

                                                
233 Bitinas, B. Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija, 2000, p. 131–132. 
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skirtingais lygmenimis234, verčia susimąstyti, ar iš tiesų ugdymo realybė yra 
materiali ir objektyvi ir lemianti dvasinius reiškinius, o gal priešingai – ji kaip 
tik yra nuolat kintanti individo sąveika su aplinka, grindžiama jo savita patir-
timi. Kaip buvo minėta, vykdomi struktūriniai pokyčiai skatino didesnį dė-
mesį skirti laisvajam ugdymui, grindžiamam pragmatizmo, humanizmo, eg-
zistencializmo ir pan. filosofinėmis ugdymo idėjomis, pabrėžiančiomis de-
mokratinės visuomenės įsitvirtinimą. Mat, kaip pažymi B. Bitinas, laisvojo 
ugdymo paradigmos įsitvirtinimą lemia naujas visuomenės užsakymas (suda-
ryti palankias kiekvieno ugdytinio saviraiškos, savisklaidos ir saviraidos sąly-
gas, tada daugelis ugdytinių susiformuos kaip socialiai aktyvūs, kūrybingi, 
kompetentingi visuomenės nariai)235. 

Pastebėtina, kad kintant paradigmoms svarbus vaidmuo tenka europinei 
švietimo dimensijai, ypač aktualizuotai Lietuvai tampus Europos Sąjungos 
nare. Po pokyčių Vidurio ir Rytų Europoje, Europos bendradarbiavimo ir in-
tegravimo vystymosi, spartaus regioninio bendradarbiavimo augimo ilgą laiką, 
kaip teigia M. Stobartas (M. Stobart)236, europinės dimensijos buvo laikomos 
kaip paprasčiausias mokymas tarpusavio supratimui. Kaip pažymi 
D. Matuzevičiūtė237, remdamasi H. Haubricho (H. Haubrich), R. Hettlage, 
D. Barthelemy, R. Ryba, C. Birzga, J. M. Leclerqo (J. M. Leclerq) ir kt. auto-
rių tyrimais, minėtas dimensijas mažai kas vertino ir pripažino oficialiai, nors 
į jas atsižvelgiama daugumoje Europos švietimo ministerijų ir įvairių ugdymo 
ir mokslo institucijų, pripažįstama, kad jos turi svarbų pritaikymą ne tik mo-

                                                
234 Recomendation of the Committee of Minsters to Member States on Secondary Education. 

Council of Europe, 1999, No. 2.; Tumėnienė, V., Janiūnaitė, B. Pedagogo veiklos pokyčiai 
pasaulinių ir europinių švietimo dimensijų kontekste. Socialiniai mokslai. 2000, Nr. 2(23), 
p. 24–33.; Alexopoulou, F. The European Dimension in Intial Teacher Education: Curri-
culum Issues. Education for 21st century: commonalities and diversities. Munster; New 
York; Munchen; Waxmann, 1998, p. 295–305.; Jucevičienė, P. Europinės švietimo dimen-
sijos Lietuvos aukštajame moksle. Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika. Kaunas: Technolo-
gija, 1998, t. 1, p. 3–12.; Katiliūtė, E. Lietuvos mokyklos kaitos tendencijos XXI a. švietimo 
pasaulinių charakteristikų kontekste. Socialiniai mokslai. 2001, 1(27): 48–58. 

235 Bitinas, B., p. 151–152. 
236 Stobart, M. The European Dimension of Secondary Education: Challenges and Opportu-

nities – a Council of Europe Perspective. Internationale Schulbuchforschung. Frankfurt: 
Diesterweg, 1996, p. 11–21. 

237 Matuzevičiūtė, D. Europos dimensijos realizavimas mokant geografijos. Daktaro disertacija. 
Socialiniai mokslai (edukologija). Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003, p. 43–
48. 
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komųjų programų formavimo turinyje, bet ir organizuojant ugdymą bei stu-
dijas, baigiamuosius egzaminus, popamokinę veiklą ir pan. 

Būtent šių struktūrų ir idėjų kaitos kontekste bei atliepiant XXI a. iššū-
kius, mokinių, jų tėvų ir mokytojų poreikius, reformuojant ugdymą Lietuvoje 
svarbiausiu švietimo taikiniu tapo ugdymo kokybė. Vis dažniau pedagoginėje 
bendruomenėje vykstant diskusijoms apie globalizaciją ir visuomenines trans-
formacijas, sparčiai besiplėtojančius mokslo pasiekimus, naująsias technologi-
jas ir pan., inspiruotas Europos Sąjungos Vadovų Tarybos išvadų238, kuriose 
teigiama, kad „Sąjunga ateinančiam dešimtmečiui išsikėlė naują strateginį 
tikslą: tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia, žiniomis pagrįsta ekono-
mika pasaulyje, kurioje vyktų subalansuotas ekonomikos augimas, būtų ku-
riama daugiau ir geresnių darbo vietų ir būtų didesnė socialinė sanglauda“, bei 
Lietuvos švietimo sistemai integruojantis į bendrą Europos švietimo erdvę, 
švietimo kokybė tapo itin aktuali. Švietimo priežiūra ir inspektavimas nuo-
sekliai peraugo į mokyklos audito sistemą239. Dar 1998 m. Švietimo ir mokslo 
ministerija kokybę paskelbė vienu iš švietimo reformos prioritetų. Esminis 
Lietuvos švietimo reformos bruožas yra pakitusi švietimo kokybės samprata ir 
požymiai, kuriais remiantis nustatomas kokybės lygis. Mokyklos lygmeniu tai 
virsta ugdymo kokybės laidavimu240. Jis neįmanomas be nuolatinio vertinimo, 
įsivertinimo. Vertinimas numato struktūrines galimybes apžvelgti veiklą, su-
teikia grįžtamąjį ryšį lemiančią ir apibendrinančią įtaką, užtikrina priimtinų 
reikalavimų (standartų) pasiekimą, mokyklos veiklos tobulinimą, geresnės 
ugdymo kokybės skatinimą. Be to, dažnai kintantys ugdymo tikslai ir visuo-
menės požiūris į mokymąsi, naujų mokymo teorijų plėtotė numato kokybinį 
ugdymo institucijų virsmą, skatinantį profesionaliau analizuoti kokybės geri-
nimo klausimus, mokslinėje literatūroje dažniausiai pristatomus kokybės va-
dybos mokslo kontekste241.  

Viena iš priemonių, padedančių užtikrinti švietimo kokybę, yra mokyklų 
vidaus auditas, kurio metodika242 taikoma nuo 2002 m. Mokyklos vidaus au-
dito paskirtis dvejopa: mokyklos veiklos įsivertinimas ir jos tobulinimas. Nors 

                                                
238 Lisabonos strategija, 2000, p. 2. 
239 Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos. Vilnius: Švietimo plėtotės centras, 2002. 
240 Bitinas, B., p. 106–113. 
241 Siems, C. Public Target Costing. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005.; Kaziliūnas, A. Ko-

kybės analizė, planavimas ir auditas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos cent-
ras, 2006.; Эванс, Д., Р. Управление качеством. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

242 Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika. Valstybės žinios. 2002, Nr. 98-4348. 
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kartais pabrėžiamas tik vienas iš šių aspektų – įvertinimas kaip informacijos 
apie mokyklos veiklos kokybę šaltinis arba pats vertinimo procesas kaip tobu-
lėjimas bei vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinimui, tačiau, kaip pažy-
mi B. Everardas (B. Everard) ir G. Moriso (G. Morris)243, to dirbtinai nederė-
tų atskirti. Vertinimo, įvertinimo ir tobulinimo ryšį lemia pati vidaus audito 
idėja. 

Šiandien žvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklą, kuriai švietimo kaitos 
kontekste teikiamas ypatingas vaidmuo, teigtina, kad formalusis bendrasis 
ugdymas Lietuvoje apima trijų ugdymo programų, reglamentuotų bendrai-
siais ugdymo planais ir Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintais LR 
švietimo ir mokslo ministro įsakymu244, realizavimą: pradinį (1–4 kl.), pa-
grindinį (5–8(10) kl.) ir vidurinį (9(11)–12 kl. arba (1(3)–4) gimn245. kl.). 
Privalomas mokslas yra iki 16 m., tai sutampa su nuosekliu pradinio ir pa-
grindinio ugdymo programų baigimu (baigimas patvirtinamas valstybinių pa-
žymėjimų išdavimu). Kiekvienoje iš programų siekiama tam tikrų kompeten-
cijų ugdymo. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių vertybinėms nuostatoms 
ir pozityviam elgesiui formuoti, žinioms ir gebėjimams pritaikyti praktiko-
je246. 9–10 (1–2 gimn.) kl. mokiniams sudaromos galimybės pasirinkti mo-
komuosius dalykus iš visų bendrųjų programų ugdymo sričių, išbandant savo 
galimybes įvairiose mokymosi ir veiklos srityse, susipažįstant su realiomis dar-
bo vietomis247. 11–12 (3–4 gimn.) kl. mokydamasis pagal vidurinio ugdymo 
programą mokinys, siekdamas pagilinti ir praplėsti žinias, gebėjimus ir kom-
petencijas pasirinktose srityse, susidaro individualų mokymosi planą248. Ug-
dymas yra individualizuojamas ir diferencijuojamas pagal mokinių siekius, 
polinkius ir gebėjimus, sudaromos galimybės planuoti profesinę karjerą, pasi-
rinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus. Tuo pa-
                                                
243 Everard, B., Morris, G. Efektyvus mokyklos valdymas. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 

1997. 
244 2007–2008 mokslo metų bendrieji ugdymo planai. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 

2007; 2008–2008 mokslo metų bendrieji ugdymo planai. Vilnius: Švietimo aprūpinimo 
centras, 2008; Vidurinio ugdymo programos aprašas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 76-2930. 

245 Gimn. kl. – gimnazijinės klasės, jos Lietuvos švietimo sistemoje sutampa su pagrindinės 
mokyklos 9–10 kl. 

246 Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategi-
ja. Valstybės žinios. 2007, Nr. 63-2440. 

247 Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelis. Vals-
tybės žinios. 2008, Nr. 35-1260. 

248 Vidurinio ugdymo programos aprašas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 76-2930. 
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grindu mokinys, baigdamas vidurinio ugdymo programą, laiko brandos eg-
zaminus ir iš esmės pasirenka būsimą mokymąsi aukštojoje ar profesinėje mo-
kykloje. 

Ugdymo institucija informuoja apie teikiamas ugdymo turinio pasirin-
kimo galimybes ir padeda susidaryti individualius ugdymosi planus dvejiems 
mokymosi metams. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius, neviršijant 
maksimalaus (32) pamokų skaičiaus per savaitę, ugdymo turinio valandos gali 
būti skiriamos atskirų dalykų programų kursams, padidinant arba sumažinant 
valandų skaičių atskiriems mokomiesiems dalykams pagal individualų moki-
nio poreikį. Asmenys, pasirinkę profesinio mokymo programos modulį, ne-
simoko menų, technologijų arba integruotų menų ir technologijų dalykų – 
vietoj jų studijuoja profesinio mokymo programos dalykus. 

Numatant būsimą ugdytinių ateities veiklą, Lietuvoje bendrojo lavinimo 
mokyklose veikia profesinio orientavimo ir informavimo sistema, nukreipta į 
platesnio švietimo sistemą. Tai yra nuolat teikiama ir visiems prieinama pa-
slauga, sudaranti sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi 
sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius 
asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais. Sistema susi-
jusi su nacionalinių institucijų (Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijų, Lietuvos profesinio orientavimo tarnybos) ir joms paval-
džių institucijų horizontaliuoju ir vertikaliuoju bendradarbiavimu249. Dauge-
lyje minėtų ugdymo institucijų yra įkurti Profesinio informavimo ir konsul-
tavimo taškai (PIT‘ai). Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniai yra supažin-
dinami su įvairiomis profesijomis, ugdant bendruosius gebėjimus. 8–10 kl. 
mokiniai susipažįsta su įvairių mokslo šakų ir specialybių turiniu, įgyja infor-
macijos apie profesinį išsilavinimą, sužino ne tik apie tam tikras specialybes, 
bet ir apie jų kilmę, paplitimą. Organizuojamos mokiniams išvykos į profesi-
nes mokyklas, kolegijas, universitetus. PIT‘uose kaupiama informacija apie 
profesijas, profesinio rengimo įstaigas, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes, 
adaptaciją darbo rinkoje. 

Be to, už mokymo priemonių, kaip ir veiklos metodų, pasirinkimą kiek-
vienas pedagogas atsako individualiai. Pagrindines mokymo priemones verti-
na įvairių krypčių ekspertų komisijos, o vėliau jas siūlo Švietimo ir mokslo 

                                                
249 Profesijos patarėjų mokymo metodinė medžiaga. Vilnius: Karjeros planavimo centras, Jauni-

mo karjeros centras, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004.; Profesinio informavimo ir kon-
sultavimo darbo vadovas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. 
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ministerija. Šiuo metu (nuo 2003 m.) standartizuotas tik išsilavinimas250. Lie-
tuvoje, remiantis Škotijos kokybės laidavimo sistema, sukurta mokyklų įsiver-
tinimo ir išorės vertinimo dualistinė sistema251. 

Apibendrinant švietimo ir ugdymo Lietuvoje sistemų ir idėjų kaitą, pas-
tebėta, kad valstybės atkūrimo pradžioje suformuluoti kaitos prioritetai išryš-
kino kokybiško švietimo užtikrinimo įgalinimą ir mokymo proceso tobuli-
nimą, nuolatinio mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių tobulėjimo skati-
nimą, naujų informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo ir naudoji-
mo svarbą, mokymąsi visą gyvenimą ir kitus aktualius šiandienos visuomenės 
iššūkius. 

                                                
250 Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai: priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ug-

dymas. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2003; Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos 
bendrosios programos ir išsilavinimo standartai XI–XII klasei. Vilnius: Švietimo aprūpinimo 
centras, 2002. 

251 Bendrojo lavinimo..., op. cit.; Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito tvar-
kos aprašas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 41-1550. 
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DARNI KAIMO PLĖTRA: DARNA  
EKOSISTEMOSE IR BENDRUOMENĖSE 
 
 
 
Vygandas Paulikas 
 
 
 
Nūdienos pasaulio valstybėse daugiau kaip 80 proc. jų teritorijos užima 

kaimiškos vietovės ir jose vykdoma žmonių veikla iš esmės daro įtaką ne tik 
ekosistemų stabilumui, bet ir žmogaus kaip vienos iš sudėtinių ekosistemos 
dalies savijautai joje bei kaip bendruomenės nario savijautai savoje kaimo 
bendruomenėje, visuomenėje ir savo valstybėje. 

Nūdienos ūkininkavimas (darnus, tvarus, ekologinis ir t. t.) ir kitokia 
žmonių veikla kaime vis labiau yra suvokiami ne vien tik kaip techninis pro-
dukcijos gamybos procesas, bet kaip socialinių, kultūrinių, politinių, ekono-
minių, biologinių reiškinių gamtinėse ekosistemose ir žmonių visuomenėje 
visuma. 

Ilgą evoliucijos kelią turėjo nueiti žmonija, kol buvo susivokta, kad Ho-
mo sapiens populiacija yra viso labo tik neatskiriama ekosistemos sudėtinė da-
lis ir ji negali jaustis gerai, jei kitos tos pačios ekosistemos populiacijos nuken-
čia ar turi išnykti dėl pražūtingos žmonių veiklos, jei nėra sutarimo ir harmo-
nijos netgi toje pačioje kaimo žmonių bendruomenėje ir visuomenėje.  

Pirmykštis žmogus rinkėjas ir žmogus medžiotojas buvo absoliučiai pri-
klausomi nuo ekosistemos dėsningumų ir negalėjo jiems nepaklusti, nes ki-
taip grėsė badas ir mirtis. Toks žmogus negalėjo išgyventi, nejausdamas kito 
žmogaus paramos medžioklėse, be darnos ir sutarimo dalijantis medžioklės 
laimikiais savose bendruomenėse. 

Dėl to pirmykštis žmogus gamtai ir jos reiškiniams suteikė dievybės pa-
vidalą. Toks žmogaus dvasinis pasaulis nulėmė visiškai nekenksmingą ekosis-
temoms pirmykščio žmogaus veiklą ir darną žmonių bendruomenėse.  
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Vėliau susiformavusios gana primityvios žemdirbių visuomenės gamybos 
įrankiai nedarė įtakos didesniems pokyčiams ekosistemose ir leido išlaikyti 
evoliucijos proceso aprobuotas gyvybės rūšių proporcijas jose, sudarė sąlygas 
išlikti darnai ekosistemose ir išlaikyti tik gamtinės evoliucijos procese pakitu-
sias ekosistemas ateities žmonių kartoms.  

Praėjus 10 000 metų po žemdirbių visuomenės susiformavimo, apie 
1800 Kr. e. m. žmonija evoliucionavo į naujus visuomenės pokyčius – šuolį į 
industrinę visuomenę, kurios materialų pagrindą sudarė iškasamu minerali-
niu kuru generuojama pramonė, o ideologinį pagrindą – nelimituota gamyba 
ir beatodairiškas gamtos išteklių naudojimas bei evoliucijos procese ekosiste-
mose susiformavusių dėsningumų ir gyvybės rūšių proporcijų visiškas ignora-
vimas. 

Tokiu pagrindu besiformuojantis mąstymas lėmė žmogaus įsitikinimus, 
kad visas problemas, tarp jų ir globalines ekologines, galima išspręsti techni-
nėmis ir ekonominėmis priemonėmis. Tokiam industrinės visuomenės žmo-
gui dažniausiai jau nebereikėjo jokių dievų ir jis pats ėmė save įsivaizduoti 
viešpačiu – ekosistemų ir žmonių visuomenės tvarkytoju pagal savo norus.  

Mėginimai įgyvendinti projektus prievartos būdu sukuriant komunisti-
nę visuomenę, gyvūnų suvarymas į didžiules fermas, augalų monokultūrų ma-
syvų užveisimas, bandymai pasukti priešinga kryptimi tekėti didžiąsias pasau-
lio upes, siekis visiškai išnaikinti gyvojoje gamtoje kiekvienai ekosistemai ne-
išvengiamai būtinas sudedamąsias dalis – augalų, gyvūnų ir žmonių ligų sukė-
lėjus, plėšrūnus – ir kiti panašūs projektai bei kenksmingos jų pasekmės gam-
tai ir žmonijai tik patvirtino didelės dalies industrinės žmonių visuomenės 
pasaulėžiūros ribotumą bei ydingumą. 

Postindustrinės (žinių, informacinės ir kt.) visuomenės priešaušryje buvo 
aiškiai susivokta, kad žmonija, neribotai plėtodama gamybą ir beatodairiškai 
naudodama gamtinius išteklius, šiurkščiai pažeidžia ekologinėse sistemose 
vykstant evoliucijai nusistovėjusius dėsningumus ir dėl to kyla egzistenciniai 
pavojai ne tik ekosistemas sudarančioms gyvybės rūšims, bet ir biologinis pa-
vojus pačiai Homo sapiens populiacijai ekosistemoje.  

Negana to, žmonijai tuo pat metu iškilo ir socialiniai pavojai, kai vienos 
socialinės grupės neribotai gali naudotis gamtos ir žmonių darbu sukurtomis 
gėrybėmis, o kitos yra pasmerktos gyventi skurde, tenkintis samdinio dalia, 
mirti iš bado ir dėl to pasaulyje ėmė grėsmingai plisti žmonių migracija iš so-
cialiai nepalankių regionų į labiau palankius regionus bei valstybes (Europos 
Sąjunga, JAV ir kt.). Nualintos ekosistemos ir socialinė nedarna visuomenėse 
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tapo vos ne nuolatinių vietinių karinių konfliktų dėl paprasčiausio išgyveni-
mo kai kuriose Afrikos žemyno valstybėse priežastimis, o tokie konfliktai ke-
lia grėsmę ir dėl to, kad gali kilti kitose valstybėse bei kituose žemynuose.  

Industrinės visuomenės saulėlydyje pagaliau buvo susivokta, kad tik dar-
ni ateities plėtra, kuria išsaugoma ekosistemose vykstant evoliucijai susifor-
mavusi gamtinių išteklių ir gyvybės rūšių įvairovė bei jos proporcijos, o vi-
suomenėje nusistovi pasitikėjimas, savitarpio pagalba ir supratimas tarp skir-
tingų jos socialinių grupių, gali užtikrinti sėkmingą žmonių visuomenės virs-
mą į naują kokybę ir garantuoti Homo sapiens kaip biologinės rūšies bei socia-
linės būtybės išlikimą Žemėje. 

Pagrindinės darnios plėtros nuostatos buvo suformuluotos 1992 m. pa-
saulio valstybių vadovų susitikime Rio de Žaneire. Darni plėtra buvo įteisinta 
kaip pagrindinė ilgalaikė pasaulio visuomenės plėtros ideologija. Rio de Ža-
neire buvo priimta darnios plėtros įgyvendinimo veiksmų programa – „Dar-
botvarkė 21“252, kurioje numatyti tikslai ir priemonės darniai pasaulio ateities 
plėtrai užtikrinti.  

Ruošiant šiuos pasauliui svarbius dokumentus buvo pasinaudota pažan-
gia Europos Sąjungos patirtimi, nes jau 1986 m. priimtame Vieningos Euro-
pos akte buvo patvirtintas visų Europos Ekonominės Bendrijos valstybių sie-
kis išplėsti gamtinę aplinką tausojančią veiklą visose veiklos srityse, įskaitant ir 
žemės ūkio verslą bei kitokią veiklą valstybių kaimiškose teritorijose.  

1992 m. Mastrichto ir 1997 m. Amsterdamo sutartimis buvo patvirtin-
ta, kad darni plėtra yra vienas iš pačių svarbiausių Europos Ekonominės Ben-
drijos socialinės bei ekonominės veiklos prioritetų. 

Nors Europos Sąjungos Vadovų Taryba tik 2001 m. Gioteburge (Švedi-
ja) patvirtino Europos Sąjungos darnios plėtros strategiją, kurią 2006 m. at-
naujino ir papildė naujomis, laikotarpio aktualijas atitinkančiomis nuostato-
mis253, bet darnos siekimo Europos valstybių žmonių visuomenėse ir gamtoje 
iniciatyvų bei realių veiksmų galima aptikti šimtmečiais anksčiau ir kur kas 
daugiau nei kitose pasaulio valstybėse. 

Šiuo darbu siekiama dar kartą aptarti Rusijos ir sovietinės okupacijos lai-
kotarpiais padarytą žalą Lietuvos kaimo darniai plėtrai ir įvertinti nepriklau-

                                                
252 UN Department of Economics and Social Affairs Division for Sustainable Development. 

<http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm >. 
253  Sustainable Development Together for Tomorrow. < http://ec.europa.eu/sustainable/ 

welcome/index_en.htm>.  
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somos Lietuvos kaimo plėtros ypatumus Vakarų Europos darnios kaimo plėt-
ros kontekste.  

 
 
Vakarų Europos žemės ūkio ir kaimo plėtra  
 
Demografinė statistika teigia, kad XVIII a., pradėjus formuotis industri-

nei visuomenei Žemėje gyveno apie 900 milijonų žmonių, kurių dauguma 
buvo kaimiečiai. Netgi XX a. pradžioje kaimiškose vietovėse, nepaisant visur 
vykstančių sparčios urbanizacijos procesų, vis dar gyveno 85 proc. pasaulio 
gyventojų. Daugelio Europos valstybių kaimuose tuo metu gyveno apie tris 
ketvirtadalius visų gyventojų254. 

Lietuvoje, 1923 m. statistikos duomenimis, daugiau kaip trys ketvirtada-
liai visų valstybės gyventojų gyveno kaimiškose vietovėse ir gamino daugiau 
kaip tris ketvirtadalius visos valstybėje gaminamos eksporto produkcijos255. 

Akivaizdu, kad ta didžioji kaimiškose vietovėse gyvenusių bei dabar gy-
venančių valstybių gyventojų dalis stipriai veikė ir dabar veikia valstybių eko-
nominę ir politinę galią, darną ekosistemose bei visuomenėse. Vakarų Euro-
poje gerokai anksčiau nei kur nors kitur buvo suvokta, kad darna visuomenėje 
ir valstybėje bei žmogaus harmonija su aplinka įsigali tada, kai visuomenėje 
susiformuoja gausus vidurinis visuomenės sluoksnis (savininkų visuomenė), 
kai visiems visuomenės nariams suteikiamos panašios galimybės naudotis eko-
sistemų ištekliais, kai pavyksta išvengti didelės turtinės visuomenės narių dife-
renciacijos, o darbas „sau“ vyrauja, palyginti su darbu „ponui“.  

Siekiant tų tikslų, Vakarų Europoje jau XV–XVIII amžiuose buvo visiš-
kai panaikinta baudžiava. Tuo tarpu Rusijos imperijoje bei jos okupuotose 
Baltijos valstybėse baudžiaviniai santykiai buvo pradėti naikinti tik po 1861 
metais paskelbto caro Aleksandro II manifesto256.  

Vakarų Europoje susiformavęs šeimos darbu grindžiamas ūkininkavimas 
per šimtmečius įsitvirtino, išliko iki šiol ir įkūnija tradicinę Europos kaimo 
gyvenseną, kuri simbolizuoja bendruomeniškumą, savitarpio pagalbą, susi-
kaupimą, žmogaus prisirišimą prie gamtos ir darnią ekosistemoms žmogaus 
veiklą. 

                                                
254 Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2006, t. 9, p. 133. 
255 Ibid., 2007, t. 12, p. 109−110.  
256 Ibid., 2002, t. 2, p. 722−723. 
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Europos Tarybos posėdyje Liuksemburge 1997 m. buvo nutarta remti 
europietišką žemės ūkio modelį (European Model of Agriculture – EMA), ku-
rio pagrindą sudaro darnus socialinių, ekonominių ir ekologinių vertybių de-
rinimas. Svarbiausi šio modelio bruožai yra žemės ūkio veiklos daugiafunkciš-
kumas ir daugiasektorė kaimo plėtra.  

Gyventojai tokiame kaime užsiima ne vien tik žemės ūkio ir maisto pro-
dukcijos gamyba, bet rūpinasi ir gamtinės aplinkos bei kraštovaizdžio išsaugo-
jimu, plėtoja tradicinius amatus, puoselėja etnokultūrinį paveldą. Europietiš-
ko modelio kaimuose vyrauja šeimos ūkiai, o kaimų bendruomenėse daugiau-
sia yra vidurinio visuomenės sluoksnio atstovų. 

Europietiško žemės ūkio modelio priešingybės yra socialistine (komunis-
tine) doktrina grindžiamas žemės ūkis bei Keirnso valstybių grupės (angl. 
Cairns Group) latifundinis žemės ūkis.  

Keirnso grupės valstybių vadovai (Argentina, Australija, Brazilija, Čilė, 
Kolumbija, Kanada, Indonezija ir kt.), susirinkę 1986 m. Australijoje Keirnso 
mieste (angl. Cairns), paskelbė siekius vykdyti savo žemės ūkio politikas, grin-
džiamas vien tik lyginamųjų pranašumų teorija, visišku rinkos liberalizavimu. 
Keirnso šalių žemės ūkio modelis kūrėsi ir plėtojosi nuo seno gerokai palan-
kesnėmis gamtinėmis sąlygomis nei Skandinavijoje ar daugelyje kitų Europos 
žemyno valstybių. 

Šiam modeliui būdinga latifundinis žemės ūkis, menkiau išugdyta ekolo-
ginė sąmonė, paplitusios genetiškai modifikuoto maisto technologijos, ryškūs 
kaimo bendruomenių narių turtiniai skirtumai tarp labai turtingų latifundijų 
savininkų ir beturčių, bežemių jų samdinių, ženkli etnokultūrinio paveldo 
stoka ir sintezės būdu susiformavusi kaimo kultūra. 

Priešingybė Keirnso ūkininkavimo modeliui yra socialistine (komunisti-
ne) doktrina grindžiamas teiginys, kad didelė agrarinė įmonė yra pranašesnė 
už valstiečio ūkį, kuri nuo 1864 metais įvykusio Pirmo internacionalo kong-
reso tapo neginčijama socialistinės, o vėliau ir komunistinės doktrinų dali-
mi257. 

Nors komunistinės doktrinos pagrindu sukurta sovietų imperija, kurioje 
dominavo didelės agrarinės įmonės, sugriuvo, bet pati doktrina vis dar turi ša-
lininkų komunistinėse totalitarinėse diktatūrose (Šiaurės Korėja, Kuba ir kt.), 
vis dar nemažai šalininkų ši doktrina turi ir postkomunistinių valstybių, tarp 
jų ir Lietuvos, senojoje nomenklatūrinėje valdininkijoje.  

                                                
257 Rosener, W. Valstiečiai Europos istorijoje. Vilnius: Baltos lankos. 2000, p. 18–19. 
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Konservatyviojo – krikščioniško požiūrio ideologai pasisako už šeimos 
darbu grindžiamą ūkininkavimą, tradicinę Europos kaimo gyvenseną, kuri 
jiems simbolizuoja bendruomeniškumą, savitarpio pagalbą, susikaupimą ir 
žmogaus prisirišimą prie savo aplinkos258.  

Vakarų Europos valstybėse, nors kai kuriose iš jų ilgus metus valdžioje 
vyravo socialdemokratine ar net komunistine ideologija besivadovaujančios 
partijos, nebuvo bandymų įgyvendinti nei Keirnso, nei socialistine doktrina 
grindžiamos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos. Ten nuo seno kaimuose 
vyrauja efektyvus savininkų darbas ir stiprus kaimo visuomenės vidurinis 
sluoksnis.  

2007 m. Eurostato duomenimis, vidutinis statistinis Danijos fermerio 
ūkis buvo toks, kuriame visiems darbams nudirbti tereikėjo tik 1,3 žmogaus 
darbo jėgos (angl. full-time employee). Kitaip tariant, kasdien ūkyje teko plu-
šėti jo savininkui, o tik darbymečiu jis pasikviesdavo talkon šeimynykščius ar 
ką nors pasisamdydavo. Tais pačiais metais Vokietijos vidutinis statistinis 
fermerio ūkis buvo toks, kuriame visiems darbams nudirbti pakako 1,6, o 
Nyderlanduose – 2,1 žmogaus darbo jėgos259.  

 
 
Rusijos okupacija ir tarpukario Lietuvos kaimo plėtra 
 
Rusijos imperijoje gerokai vėliau nei kitose Europos valstybėse buvo pa-

naikinta baudžiava, ir žemės reforma dar ilgai po formalaus baudžiavos pa-
naikinimo 1961 m. Rusijoje bei jos okupuotoje Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse vyko vangiai. Negana to, Rusija vykdė atvirą kolonizavimo politiką, 
įkurdindama Lietuvos kaimuose iš Rusijos atvykusius kolonistus. 

Rusų valdžia jau po baudžiavos panaikinimo, numalšinusi 1863 m. suki-
limą, konfiskavo daug Lietuvos dvarų ir ūkininkų žemių ir jas visas išdalijo ru-
sų kolonistams. Ypač sparčiai ir planingai buvo pradėta kolonizuoti Lietuvą 
per Valstiečių žemės banką nuo 1906 m. Iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios 
šis bankas spėjo supirkti per 70 000 ha dvarų žemės ir ją išdalyti rusams kolo-
nistams, dažnai atgabentiems iš Rusijos gilumos260.  

                                                
258 Rosener, W., p. 18–19. 
259 Eurostat 2008.  
260 Daniliauskas, J. Mūsų žemės reforma. Lietuvos žemėtvarkos istorijos chrestomatija (sud. P. 

Aleknavičius). Vilnius: Indija, 2008, p. 279–287.  
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Jeigu kolonizacijos proceso nebūtų sutrukdęs Pirmasis pasaulinis karas ir 
po jo iškovota Lietuvos nepriklausomybė, tai po keleto dešimtmečių didžiu-
liai dvarų žemės plotai Lietuvoje būtų virtę rusiškais kaimais.  

Jau 1919 m. Lietuvos laikinoji Vyriausybė savo deklaracijoje paskelbė, 
kad svarbiausias Vyriausybės darbas yra žemės reforma ir kad žemė, paimta iš 
dvarininkų, kurie patys jos nedirba, bus dalijama mažažemiams ir bežemiams. 
To meto Lietuvos valdžia aiškiai suvokė, kad žemės reforma buvo neišven-
giama, nes stambioji feodalinė žemėvalda akivaizdžiai trukdė darniai kaimo 
plėtrai. 1918 m. 1600 žemvaldžių Lietuvoje priklausė 41 proc. visos žemės, be 
jų valstybėje dar buvo apie 60 000 visiškų bežemių ir 40 000 mažažemių tau-
tiečių. Negana to, absoliuti dauguma dvarininkų buvo ne lietuvių tautybės ir 
tik 12,9 proc. dvarų savininkų laikė save lietuviais261.  

Nors žemės atėmimas iš savininko prieštaravo katalikiškos moralės nor-
moms, valdžią turint krikščionims demokratams, kunigas ir tuometinis žemės 
ūkio ministras M. Krupavičius vykdė vieną iš racionaliausių to meto visame 
pasaulyje žemės reformų. Iš dvarininkų ir stambių ūkininkų buvo paimta že-
mė į valstybės fondą ir jiems palikta tik po 80 ha žemės262. 

Žemės reformos įstatymu buvo nusavinta privačių asmenų, turėjusių 
daugiau nei 80 ha žemės, miškai, didesni nei 27 ha durpynai, pelkės, neiš-
džiūstantys vandenys. Vykdant žemės reformą buvo iš dvarininkų nusavinta 
daug miškų, panaikinti servitutai, ištiesintos privačių ir valstybinių miškų ri-
bos. 

Pagrindinis žemės reformos tikslas buvo aprūpinti žeme bežemius ir ma-
žažemius. Žemės reformos įstatyme pirmenybė buvo suteikta tiems ūkinin-
kams, iš kurių carinė Rusijos valdžia buvo atėmusi žemę ir juos ištrėmusi iš 
Lietuvos už dalyvavimą 1863 m. sukilime. Gaunantiems žemės ūkiams kurti 
buvo duodama paskolos statybine miško medžiaga iki 90 kietmetrių vienam 
naujakurio ūkiui arba pinigais iki 2000 litų, inventoriui įsigyti iki 500 litų ir 
sėklai įsigyti iki 400 litų.  

Žemės reforma neilgai trukus davė norimų rezultatų ir jau 1930 m., vi-
suotinio gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje buvo 287 380 šeimos 
ūkių, o jų vidutinis dydis siekė 15,03 ha263. 

                                                
261 Kniūraitė, V. 1922 m. Žemės reforma Lietuvoje. Lietuvos žemėtvarkos istorijos chrestomatija 

(sud. P. Aleknavičius). Vilnius: Indija, 2008, p. 328–342. 
262 Lietuvių enciklopedija. 1966, t. 35, p. 277. 
263 Ibid., p. 35–50. 
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Tarpukario Lietuvoje, kaip ir visoje Vakarų Europoje, formavosi šeimos 
ūkiai, kuriuose beveik nebeliko samdomojo darbo ir ėmė vyrauti efektyvus sa-
vininko darbas, kūrėsi stiprus vidurinis visuomenės sluoksnis, mažėjo turtinis 
visuomenės atotrūkis. Stiprėjo ūkiai, didėjo žemės ūkio produkcijos gamybos 
apimtys, nors tuo metu siautė pasaulinė ekonominė krizė, didėjo žemės ūkio 
produkcijos eksportas. Pagal to meto statistikos duomenis, žemės ūkio pro-
dukcijos eksportas tarp bendro visos mūsų valstybės eksporto pasiekė: 1923–
1926 m. – 68,6 proc., 1927–1930 m. – 70,4 proc., 1931–1934 m. – 74,3 
proc., 1935–1938 m. – 78,2 proc.264  

Tarpukario Lietuvoje buvo sparčiai formuojamas europietiško kaimo 
modeliui būdingas agrarinis kraštovaizdis, kurį sudarė dirbamos žemės, sody-
bos ir miškeliai, kur ne kur paįvairinti vandens telkiniais.  

Žemės reforma Lietuvoje buvo iš esmės užbaigta iki 1940 metų, t. y. iki 
Rusijos (SSSR – Sovietų Sąjungos) okupacijos pradžios. 

 
 
Nauja rusų (sovietinė) okupacija Lietuvos kaime 
 
Sovietų Sąjunga visose 1940 m. užgrobtose žemėse – Estijoje, Latvijoje, 

Lietuvoje, Moldovoje, Vakarų Ukrainoje ir Vakarų Baltarusijoje – pradėjo 
kolchozų kūrimo procesą, kai buvo nacionalizuota kaimiečių žemė, pastatai, 
arkliai ir kitas turtas. Siekdama nuslėpti prievartinį kolchozų kūrimo pobūdį, 
valdžia reikalavo, kad ūkininkai rašytų prašymus neatlyginamai iš jų paimti 
žemę, gyvulius, žemės dirbimo techniką.  

Versdamas prievarta kaimiečius stoti į kolchozus, sovietinis režimas nesto-
jantiems į kolchozus ūkininkams padidino mokesčius, nustatė dideles prievoles, 
griebėsi represijų ir nuo 1948 m. gegužės iki 1949 m. balandžio iš Lietuvos į Si-
birą ištrėmė per 70 000 žmonių, iš kurių net 98,3 proc. buvo kaimiečiai265. 

Ištremtų į Sibirą kaimiečių turtas buvo neatlygintinai atiduodamas besi-
kuriančių kolchozų nuosavybėn, ištremtųjų sodybose buvo steigiamos kol-
chozų kontoros, įrengiami grūdų sandėliai, gyvulių fermos. Iki 1949 m. pa-
baigos tokiu būdu valdžiai pavyko priversti įstoti į kolchozus 62,4 proc. visų 
ūkininkų266. 

                                                
264 Povilaitis, B. Lietuvos žemės ūkis 1918–1940. Vilnius: Tėvynės sargas, 1997, p. 200. 
265 Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2006, t. 10, p. 367–368. 
266 Ibid. 
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Nuo 1950 m. neįstojusiems į kolchozus ūkininkams pradėta taikyti vis 
didesnė ekonominė prievarta – padidintos prievolės valstybei žemės ūkio 
produktais ir padidintas žemės mokestis. 15 ha žemės turinčiam ūkininkui 
mokesčiai buvo padidinti nuo 738 rublių iki 6 496 rublių arba beveik dešim-
teriopai, grūdų prievolė – nuo 7,2 cnt iki 10,8 cnt, bulvių − nuo 5,4 cnt iki 
10,8 cnt, mėsos – nuo 240 kg iki 360 kg, pieno – nuo 720 kg iki 1 080 kg, 
kiaušinių – nuo 360 vnt. iki 540 vnt.267  

Valdžios nustatytų prievolių ir mokesčių nebuvo įmanoma įvykdyti, dėl 
to valdžia turėjo dingstį atimti skolininkų ūkius, įkalinti ir ištremti į Sibirą 
tokių ūkių savininkus. Taip per 1949–1950 m. buvo aprašytas per 80 000 
žemės mokesčio skolininkų turtas, 35 000 iš jų buvo perduoti teismui, o 6 
700 ūkininkų turtas buvo nusavintas. Įstoję į kolchozus ūkininkai buvo at-
leisti nuo mėsos ir pieno prievolės, o žemės mokestis jiems buvo sumažintas 
50 proc.268  

Lietuvos ūkininkai atkakliai priešinosi prievartiniam suvarymui į kol-
chozus ir daugelis iš jų, vengdami teismų, trėmimo ir kitokių sovietinės val-
džios represijų, pasirinko ginkluotą pasipriešinimą – partizanavimą. Tapę 
partizanais, įspėdavo kolchozų organizatorius ir tuos, kurie pirmieji į juos 
įstojo, o pačius aktyviausius partizanų teismo nuosprendžiu bausdavo net 
mirties bausme.  

Siekdama kuo greičiau baigti kolektyvizaciją, sovietinė valdžia 1951 m. iš 
Lietuvos ištrėmė dar per 20 000 žmonių, daugiausia į kolchozus neįstojusių 
ūkininkų. Visomis valdžios panaudotomis baudžiamosiomis, ekonominėmis 
ir administracinėmis priemonėmis pavyko palaužti ūkininkų pasipriešinimą 
ir jau 1952 m. gruodį į kolchozus buvo suvaryta 94,1 proc. Lietuvos ūkinin-
kų269.  

Kolektyvizacija padarė Lietuvos kaimui didelių materialinių nuostolių, 
nes iš ūkininkų buvo atimta žemė, visi arkliai, didžioji dalis galvijų ir kiaulių, 
didesni ir geresni pastatai, žemės dirbimo padargai.  

Didžiausia žala buvo padaryta sunaikinant ūkininkų socialinį sluoksnį, 
pačius geriausius iš jų ištremiant arba įkalinant, o likusius paverčiant betei-
siais, išnaudojamais kolchozų nariais. Dėl atimtos teisės savarankiškai ūkinin-
kauti, prarasto turto, valdžios represijų Lietuvos kaimo bendruomenėse įsivy-

                                                
267 Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2006, t. 10, p. 367–368. 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
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ravo apatija, išplito girtuoklystė, kolchozinio turto vagystės, vėliau peraugu-
sios ir į privataus turto vagystes, kitos ydos.  

Sovietinė valdžia tremtimi, įkalinimais, ekonomine ir ideologine prievar-
ta sukūrė socialistine (komunistine) doktrina grindžiamą stambiąją valstybi-
nę žemėvaldą, o Lietuvos ūkininkus pavertė į baudžiauninkus panašiais sam-
diniais, kurie, negalėdami pragyventi iš savo darbo kolchoze, buvo priversti po 
priverstinių darbų kolchozuose vakarais plušėti savo sodybiniuose sklypeliuo-
se. Kolchozuose jie turėjo dirbti, kad gautų 50–60 arų sodybinį sklypą daržo-
vėms ir bulvėms auginti, vienai karvei ganyklą ir pašarui pasišienauti. 

Prievartinis darbas kolchozuose negalėjo būti našus ir dėl to pablogėjo 
visi ekonominiai rodikliai: javų derlius siekė vos 40–50 proc. prieškarinio ly-
gio, gyvulių sumažėjo 30–50 proc. Tik septintojo dešimtmečio viduryje tebu-
vo pasiektas ikikarinis žemės ūkio gamybos lygis270. 

Valstybinė latifundinė socialistine (komunistine) doktrina grindžiama 
žemėvalda lėmė gilią socialinę takoskyrą Lietuvos kaimų bendruomenėse tarp 
latifundijų-kolchozų valdytojų (kolchozų pirmininkai, partiniai sekretoriai, 
brigadininkai, sandėlininkai ir kt.) ir eilinių kolchozų darbininkų. Kolchozų 
vadovai statėsi pirtis ir kitokias pasilinksminimo vietas paežerėse, paupiuose, 
ten puotavo su iš rajonų centrų bei Vilniaus atvykusiais aukštais kompartijos 
veikėjais, statėsi prašmatnius namus miestuose, galėjo nusipirkti deficitinių 
prekių sovietinei nomenklatūrai skirtose parduotuvėse, vyko į brangiai kai-
nuojančias užsienio turistines keliones, naudojosi kitomis vien tik sovietinei 
nomenklatūrai prieinamomis privilegijomis. 

Tuo tarpu eiliniai kaimiečiai buvo priversti per dienas plūktis kolchozų 
laukuose ir fermose, kad turėtų teisę naudotis 50–60 arų sodybiniais sklypais, 
juose dirbdami vakarais ir naktimis pajėgė pragyventi, leisti vaikus į mokslus, 
pasirūpinti nedarbingais savo šeimos nariais. Pirmaisiais kolchozinės santvar-
kos metais už prievartinį darbą kolchozuose kaimiečiai negaudavo jokio atly-
ginimo, sodybiniai sklypai buvo vieninteliai pragyvenimo bei pajamų šaltiniai.  

Paprasto Lietuvos kaimo žmogus dalia tapo panaši į baudžiauninko da-
lią. Pasitaikė atvejų, kai kolchozų pirmininkai jiems nepaklusnius kaimiečius, 
kaip ir baudžiavos laikais, mušdavo, neduodavo pasišienauti pašaro vienai 
karvei, 60 arų sodybinį sklypą paskirdavo balotose vietovėse, kur niekas ne-
augdavo ar dar kaip nors kitaip juos nubausdavo be jokio teismo ir tardymo. 

Žymus pokario Lietuvos kairiųjų pažiūrų agronomas P. Vasinauskas 

                                                
270 Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2006, t. 10, p. 367–368. 
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1957 m. savo laiške tuometiniam žemės ūkio ministro pavaduotojui rašė: 
„…reikia ieškoti priemonių, kad kolūkietis nesijaustų kaip baudžiavoje. Lietu-
vis nuo seno mėgsta arklį. Kodėl neleisti jam laikyti nuosavą arklį?“271 Beje, ko 
nebuvo galima daryti Lietuvos kaimiečiams, tai netrukdomai darė čigonų tau-
tybės asmenys. 

Lietuvos kaimo kraštovaizdžiui didelę žalą padarė sovietmečiu vykdyta 
melioracija, kai buvo griaunamos sodybos, iškeliami gyventojai į stambias gy-
venvietes, naikinami vaismedžių sodai, kertami miškeliai, nusausinamos pel-
kutės – buvę svarbiausi rūšinės įvairovės telkiniai. 

Buvo žalojamos ekosistemos, kai ant apsnigtų laukų iš lėktuvų buvo bars-
tomos trąšos, o jų didžioji dalis pavasarį su polydžio vandenimis nutekėdavo į 
upes, ežerus ir kitus vandens telkinius, todėl ten nyko žuvys ir vešėjo vandens 
dumbliai bei kitokia nenaudinga vandens augmenija. 

Didžiuliuose gyvulininkystės kompleksuose ir fermose sukauptas mėšlas, 
srutos buvo naudojami nedidelėse teritorijose ir tapo ekosistemas žalojančiu 
taršos šaltiniu, dėl to požeminių bei kaimiečių šulinių vandenyje padidėjo 
mikrobinė ir azotinė tarša, o dalis šios taršos nutekėdavo į upes ir ežerus.  

 
 
Kaimas po 1991 metų nepriklausomybės atkūrimo 
 
Dar Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kilimo išvakarėse apie kaimo žmo-

nių 60 arų dydžio asmeninį pagalbinį ūkį buvo kalbama kaip apie produkty-
vų, priešpriešinant jį kolchozinio ūkio neefektyvumui, išlaidumui, nuostolin-
gumui. Šios nuostatos atsispindėjo Sąjūdžio programiniuose dokumentuose. 
Antai Lietuvos žemdirbių sąjūdžio programoje, paskelbtoje 1988 m., buvo 
teigiama, kad asmeninio pagalbinio ūkio, miestiečių kolektyvinės sodininkys-
tės plėtra sovietiniais metais neturėjusi aiškios strategijos, buvusi skatinama 
pašlijusiai žemės ūkio produktų gamybai pataisyti. Programoje teigiama, kad 
pagalbinis ūkis asmeninės iniciatyvos veiksmingumu parodęs, koks bejėgis 
esąs visuomeninis ūkis. Susidarė vaizdas, kad asmeninis pagalbinis ūkis gali ly-
giai taip pat sėkmingai gyvuoti ir savarankiškai, atskirtas nuo visuomeninio 
ūkio. 

1990 m. vasarą Sąjūdžio iniciatyva buvo priimtas Aukščiausiosios Tary-

                                                
271 Vasinauskas, P. 1957-06-19 laiškas LSSR žemės ūkio ministro pavaduotojui Juozapavičiui. 

MTAA. 
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bos nutarimas „Dėl asmeninių ūkių išplėtimo“, kuriuo buvo siekiama išlais-
vinti kaimiečius iš visiškos kolchozų pirmininkų bei kitos kaimo sovietinės 
nomenklatūros priklausomybės, suteikiant jiems galimybę naudotis ne iki tol 
leidžiama 60 arų, bet 2–3 ha žemės sklypais, kol prasidės žemės nuosavybės 
atkūrimo ir žemės reformos procesai. Kad šis nutarimas būtų priimtas Aukš-
čiausioje Taryboje, įnirtingai priešinosi kolchozinę nomenklatūrą ginantys 
kairieji deputatai. Jiems aktyviai talkino to meto spauda ir visas išlikęs komu-
nistinės valdžios bei jos propagandos aparatas. 

Daugumos Lietuvos Sąjūdžio deputatų ir eilinių Lietuvos Sąjūdžio narių 
mintis tuo metu labai taikliai išreiškė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis, dalyvaudamas Aukščiausiosios Tarybos 
diskusijoje dėl šio nutarimo. Jis sakė: „…Greta neabejotinų ekonominių ar-
gumentų turi būti nepamirštami ir neekonominiai argumentai. Aš manau, 
kad mūsų visuomenės atgimimas, net ir kultūrinis, ir dvasinis atgimimas, bus 
susijęs su atsiradimu laisvųjų ūkininkų. Ir čia yra pradžia, net jeigu tas žmogus 
paskui ir neturės didesnio ūkio, bet jis bus garantuotas, apsaugotas, jis bus ne-
priklausomas nuo vietinės „valdžiukės“ žemės požiūriu. Ir štai ta nepriklau-
somybė jo gyvenime ateis kaip realus dalykas, nes žemė tai yra valdžia. Nuo 
amžių žemė yra valdžia. Kas tvarko žemę, tas turi valdžią. Ir kas tvarko žemę, 
nuo to priklauso visi kiti žmonės. Tai, jeigu žmogus užtikrintai turės savo 
naudojamą žemę, jis darysis nepriklausomas…“272 

Priėmus šį nutarimą, prasidėjo kaimo žmonių nuoseklus išsilaisvinimo iš 
tuometinės kolchozinės nomenklatūros priklausomybės procesas, nes jie, tu-
rėdami 2–3 ha žemės, jau nebebuvo priklausomi nuo kolchozo pirmininko, 
partsekretoriaus ar brigadininko malonės. Kaimo žmonėms nebereikėjo kas-
met rūpintis kokios kokybės žemės ir kiek arų kolchozų vadovai teiksis pa-
skirti karvei pasiganyti, pasišienauti, bulvėms pasisodinti ar javams pasisėti. Su 
šiuo nutarimu prasidėjo sovietinių-baudžiavinių santykių naikinimas kaime, 
kai nuo feodalo-kolchozo vadovo malonės priklausė baudžiauninko-kolcho-
zininko likimas, kai daugeliu atvejų baudžiauninkui už nepaklusnumą žemė 
buvo skiriama ten, kur niekas neauga pagal populiarų tuo metu kaime posakį 
ten „kur pempės vaikus veda“, t. y. balotose vietose. 

Apie didžiulį visos sovietinės nomenklatūros pasipriešinimą kaimo 
žmonių išlaisvinimo procesui iš visiškos jų priklausomybės nuo kolchozo va-
dovo byloja to meto spaudoje spausdinamų rašinių pavadinimai. Štai 1992 m. 

                                                
272 LR AT stenogramos, t. 13, p. 39–40.  
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„Respublika“ skelbia straipsnį, pavadintą „Trijų hektarų kilpa“, kuriame rašo: 
„...trihektarė baudžiava brangiai kainuos ne tik kaimui, bet ir miestui...“273  

Iš to meto masinės informacijos šaltinių, iš susirinkimų tribūnų nenu-
trūkstamu srautu pylėsi gąsdinimai, kad sugriuvus kolchozinei sistemai Lietu-
vą ištiks badas, nebus ko eksportuoti, sugrius visa ekonomika. „Lietuvos ry-
tas“ spausdina straipsnį „Politikos bumerangas Lietuvos kaime“, kuriame tei-
gia, kad šiandieninės kalbos Lietuvoje apie žemės ūkio privatizaciją atrodo 
kaip ketinimas kopijuoti Gorbačiovo perestroikos katastrofinį planą274.  

Patys už save kalba ir kiti to meto „Respublikos“ bei „Lietuvos ryto“ 
straipsnių apie kaimo žmonių išlaisvinimą iš sovietinės nomenklatūros visiš-
kos priklausomybės bei privatizavimą kaime pavadinimai: „Griuvėsių Lietu-
va“, „Duobės dugno nepasieksime – lekiame į prarają“ ir pan.  

Žinant, kad „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“ tuo metu atstovavo pažan-
giausiai žiniasklaidos minčiai, nesunku suvokti, kokiais pavadinimais straips-
niai apie kaimo žmonių išlaisvinimą iš kolchozinės baudžiavos buvo skelbia-
mos to meto reakcingose komunistinės spaudos leidiniuose „Diena“, „Vals-
tiečių laikraštis“, „Žemės ūkis“ ir kituose. 

Nepaisant visos šios propagandos, pasipriešinimo ir atviro kenkimo, Są-
jūdžio deputatai Aukščiausioje Taryboje, rajonų savivaldybių tarybose bei ei-
liniai Sąjūdžio nariai atkakliai siekė kaimo žmonių išlaisvinimo per žemės 
nuosavybės atkūrimą, per savininkų visuomenės atgaivinimą kaime.  

Šio Aukščiausiosios Tarybos nutarimo aktualumą patvirtino tolimesni 
įvykiai. Praėjus 18 metų po šio dokumento priėmimo apie šiuos asmeninius 
ūkius Žemės ūkio universiteto prof. M. Treinys rašė: „Kaip ir buvo tikimasi, 
sodybiniai ūkiai, pradžioje užėmę 800 000 ha žemės, pamažu transformuojasi. 
Vieni jų susiliejo su atgauta ar įgyta žeme ir tapo ūkininko ūkio dalimi. Kita 
dalis sodybinio ūkio laikytojų, ypač vyresnio amžiaus asmenų, pasitraukė iš 
aktyvios veiklos ir atsisakė šio ūkio (jeigu žemė liko neprivatizuota). Treti įsikū-
rė jame, kaip rezidentiniame ūkyje – sodyboje ir žemės ūkio gamyba apskritai 
arba bent versline gamyba nebeužsiima. Dar kiti juos pardavė kartu su sodybo-
mis ir dabar ten šeimininkauja miestiečiai, jie nusipirkę sodybas su žemės skly-
peliais vaizdingo kraštovaizdžio vietovėse, formuoja pogamybinį kaimą.“275 

                                                
273 Respublika. 1992, Nr. 247(891).  
274 Lietuvos rytas. 1992, Nr. 57. 
275 Kaimas lūžio metais: Lietuvos žemdirbių sąjūdžio idėjų ir veiksmų dvidešimtmetis (sudaryt. 

M. Treinys). Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008, p. 87. 
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1992 m. pavasarį prasidėjo masinis ūkininkų ūkių ir žemės ūkio bendro-
vių kūrimosi procesas. Nors prasidedančios kolchozų turto privatizacijos tiks-
lu buvo sustabdyta kolchozų valdymo organų (visuotinio susirinkimo, valdy-
bos) veikla ir buvo įsteigtos laikinos administracijos, tačiau daugeliu atvejų 
laikinųjų administracijų vadovais buvo palikti kolchozų pirmininkai arba 
jiems palankūs žmonės. Tarp kolchozų pirmininkų buvo ir padorių žmonių 
bei lojalių savai valstybei piliečių, tačiau daugelis iš jų kolchozų turto privati-
zacija siekė savanaudiškų tikslų, grobstė visuomeninį turtą, pasinaudodami 
savo įtaka ir galiomis bei senomis pažintimis su teisėsaugos institucijų parei-
gūnais. Nemažai buvo ir tokių, kurie specialiai savo veikla bandė kompromi-
tuoti žemės grąžinimo savininkams ir kolchozų turto privatizavimo procesą, 
veikdami pagal principą „kuo blogiau – tuo geriau“. Tokiose vietovėse buvo 
palikti be jokios priežiūros kolchoziniai statiniai, juos ardė ir jų statybines 
medžiagas pusvelčiui ar už alkoholio butelį pardavinėjo prasigėrę kaimiečiai, 
fermose gaišo neprižiūrimi gyvuliai, piktžolėmis apaugo derlingos žemės plo-
tai. 

V. Landsbergis 1993 m apie tai rašė: „...vadovai, pasiėmę geriausią žemę 
ir techniką, po to jau kvietė žmones: kolūkio nebėra, griebkit, kas ką suspės, tą 
ir turės. Ir griebė žmoneliai likučius, nesuvokdami, kad pridengia prisigrobu-
sius liūto dalį, juos pačius apgrobusius“276.  

Vienas iš iškiliausių to meto agronomų P. Vasinauskas atvirame laiške 
kreipėsi į žemdirbius dėl vagysčių (prichvatizacijos) ragindamas užkirsti tam 
kelią. Jis rašė: „...Argi tai reforma ir tvarkos siekimas? Apsukresni dalijasi trak-
torius, didžiulius tvartus, grobsto kitą turtą. Nieko nelaukdami turime su-
drausti išsišokėlius ir grobstytojus. Statykime sargybas, surinkime išnešiotą 
turtą. Jūs, dabartiniai žemdirbiai, esate senų ūkininkų, kumečių ar bernų vai-
kai ir anūkai. Jie buvo teisingi ir garbingi valstiečiai. Sunkiausiais laikais rado 
būdus, kaip gelbėti savo turtą. Aš – už teisingą ir protingą Lietuvos žemės 
ūkio reformą.“277  

Tenka tik apgailestauti, kad beveik visos Lietuvos vyriausybės po 1991 
m. nepriklausomybės atkūrimo bandė ignoruoti tarpukario Lietuvoje vykdy-
tos žemės reformos pažangias idėjas ir buvo linkusios rinktis ne europietišką 
kaimo plėtros modelį, bet socialistine (komunistine) doktrina grindžiamą 

                                                
276 Landsbergis, V. Kryžkelė. Vilnius: Lietuvos aidas, 1995, p. 356.  
277 Vasinauskas, P. Apsėkim visus laukus. Atviras laiškas Lietuvos žemdirbiams. Tiesa. 1992-02-

25, Nr. 24 (14777).  
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stambaus žemės ūkio modelį, kuris neskatina darnos ekosistemose ir darnios 
visuomenės plėtros. 

Apie to meto komunistinės (LDDP) Seimo daugumos vykdomą žemės 
ūkio politiką taikliai 1993 m. rašė V. Landsbergis: „Kad Seimo dauguma pa-
keitė ir priėmė naujus įstatymus dėl žemės – kuo ilgiau ir kuo daugiau jos neg-
rąžinti savininkui, – tai tikslas aiškus: išlaikyti ją sutelktą būsimiems dvarams, 
kuriuos turės grupė draugų.“278 

Šį perspėjimą patvirtino po dešimties metų įvykusio visuotinio žemės 
ūkio surašymo duomenys. 2003 metais net 36,4 proc. pasėlių plotų disponavo 
1 449 ūkiai, kurių vien tik pasėliais užimti žemės plotai viršijo 100 ha, o 11,4 
proc. pasėlių priklausė 89 ūkiams, kurių pasėlių plotai viršijo 1 000 ha279. 

2003 m. patvirtintoje Lietuvos Nacionalinėje darnaus vystymosi strategi-
joje nurodoma, kad darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygia-
verčiai komponentai – aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis280. 

Nepaisant to, 2004 m. priimtame Lietuvos Respublikos žemės ūkio pa-
skirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatyme numatyta gali-
mybė fiziniams asmenims nuosavybės teise įsigyti iki 300 ha, o juridiniams 
asmenims – iki 2000 ha žemės. Įstatymas nenumatė jokių apribojimų žemės 
plotams, kurie buvo įsigyti iki jo įsigaliojimo281. Daugelio ES valstybių teisė 
(Danijos, Prancūzijos ir kt.) reglamentuoja kur kas mažesnius žemės nuosa-
vybės limitus nei Lietuvoje. 

Nūdienos Lietuvos teisinė sistema taip pat nenumato jokių privataus 
miško nuosavybės limitų, todėl, pagal Lietuvos valstybinės miškotvarkos tar-
nybos pateikiamus statistikos duomenis, Lietuvoje jau yra tokių privačių miš-
kų valdų, kurios gerokai viršija 2000 ha282. Tokiu būdu Lietuvos privatūs 
miškai gali tapti keleto labai turtingų miškų savininkų nuosavybe, o tie keli 
savininkai gali naudotis priešiškai Lietuvos valstybingumui nusiteikusių užsi-
enio valstybių kapitalo ištekliais. 

Akivaizdu, kad dabar galiojanti Lietuvos teisė sudaro prielaidas formuo-
tis žemvaldžių ir mažažemių luomams, gilėti turtiniams skirtumams visuo-

                                                
278 Landsbergis, V. Kryžkelė. Vilnius: Lietuvos aidas, 1995, p. 356. 
279 Lietuvos statistikos metraštis 2004, p. 363–373.  
280 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. LRV 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 1160.  
281 Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstaty-

mas. 2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2406.  
282 Paulikas, V., Lazdinis, I. Darni visuomenė – saugus žmogus. Lietuvos katalikų Mokslų aka-

demijos suvažiavimo darbai, t. 20, 2006, p. 453–466. 
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menėje, egzistuoti ekonomiškai neefektyviam samdomam darbui žemės ūkyje 
ir miškininkystėje, nevaržomai miškininkystėje ir žemės ūkyje įsitvirtinti už-
sienio kapitalui, skatinti Lietuvos gyventojų emigraciją, užsieniečių imigraciją, 
terorizmo grėsmes bei nestabilumą valstybėje. 

Lietuvoje, kaip ir visose kitose iš Sovietų Sąjungos išsivadavusiose valsty-
bėse, buvusi kaimo komunistinė nomenklatūra bei jiems palankūs naujieji lie-
tuviai įsitvirtino kaip žemės ūkio bendrovių vadovai arba sugebėjo įsigyti kur 
kas daugiau žemės ir miško nuosavybėn, negu Lietuvos dvarininkai jos turėjo 
prieš 1919 m. reformą. Jiems taip pat atiteko ir didžioji Lietuvos valstybės bei 
Europos Sąjungos kaimui skirtos paramos dalis. Dėl to visuomenėje yra gili 
socialinė atskirtis, valstybėje ir ekosistemose išliko kitos su tuo susijusios pro-
blemos.  

Galima teigti, kad iki pastarojo laiko ūkininkavimą Lietuvoje vis dar le-
mia stiprus socialistinės (komunistinės) ideologijos paveldas, kuris susipina su 
Keirnso ir ypač Lotynų Amerikos pavyzdžio latifundinio ūkininkavimo ideo-
logija. Abiem atvejais yra išstumiamas šeimos darbu grindžiamas ūkininkavi-
mas, kartu smukdomas vidurinis visuomenės sluoksnis, visuomenėje atsiran-
da beturčių samdinių ir turtingų savininkų luomai ir su tokia socialine dife-
renciacija susijusios nestabilumo (netvarumo, nedarnos) visuomenėje bei 
valstybėje pasekmės. 

Negana to, Lietuvos kaimiškose bendruomenėse iki pastarojo laiko nėra 
skatinama smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, visus tiems tikslams skirtus ES 
ir valstybės finansinės paramos prioritetus atiduodant su valdančiuoju elitu 
susijusių stambiųjų verslininkų finansiniam rėmimui („Krekenavos agrofir-
ma“, „Kauno grūdai“ ir pan.). 

Todėl neatsitiktinai darbingo amžiaus kaimų gyventojai persikelia gy-
venti į miestus ir užsienio valstybes, nyksta kaimų bendruomenės, užsidaro jų 
mokyklos bei kiti kultūros židiniai, prarandamas itin vertingas kaimų ben-
druomenių etnokultūrinis paveldas. 

Be to, darnos stoka visuomenėje lemia tokį ūkininkavimą, kuris pažei-
džia evoliucijos įtvirtintas gyvybės rūšių proporcijas ekosistemose, skatina gy-
vybės rūšių nykimo proceso spartėjimą. Latifundinio tipo ūkininkavimas, ne-
atsižvelgiant į tai, ar šios latifundijos priklauso vienam asmeniui, ar kokiai 
nors bendrovei, ar kooperatyvui, lemia ne vien tik visuomenės turtinius skir-
tumus, bet ir labai dažnai pažeidžia evoliuciškai aprobuotas gyvybės rūšių 
proporcijas ekosistemose. 
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Ekologai įrodė, kad tobulai veikia pačios gamtos sukurtas populiacijų 
tankio ekosistemose savireguliacijos mechanizmas, kuris ima reikštis žmogaus 
dirbtinai sukurtose monokultūrose jas praretindamas ir siekdamas išsaugoti 
biologinę įvairovę ir kurio svarbiausi elementai yra ligų sukėlėjai.  

Tiksliai nežinoma, kiek mūsų planetoje yra gyvybės rūšių, įvairūs biologų 
vertinimai skiriasi. Šiuo metu aprašyta apie 1,5 milijono gyvybės rūšių ir suta-
riama, kad mūsų planetoje iš viso gyvena apie 10 milijonų gyvybės rūšių, o pu-
sė iš tos įvairovės yra ligų sukėlėjai283. 

Nurodoma, kad šiuo metu ekosistemose nieko nėra dramatiškesnio, kaip 
negailestinga žmogaus kova, pasitelkiant visą chemijos galią su gamtinėmis 
ekosistemų savireguliacijos priemonėmis ir mechanizmais284. 

Dėl šios kovos dažniausiai nukenčia ne tos gyvybės rūšys, kurias žmogus 
siekia išnaikinti, bet visiškai kitos rūšys ir pati Homo sapiens rūšis. Žmogaus 
kova su ligų sukėlėjais savo dirbtinai sukurtuose latifundijų monokultūrų ma-
syvuose bei didžiulėse fermose grįžta bumerangu pačiam žmogui dramatiškais 
pokyčiais ekosistemose. 

Daug vilčių teikia dabartinio Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezul-
tatai, kai tautos valia daugiausiai valdžios galių buvo suteikta konservatyvią-
sias-krikščioniškas vertybes skelbiantiems politikams. Neatsitiktinai jų su-
formuotos Vyriausybės programoje skelbiama: „Siekiant užtikrinti gyvybingą 
kaimo raidą, būtina nustatyti, kad prioritetas būtų teikiamas vidutinių, šei-
mos pagrindu veikiančių ūkių plėtrai. Tai sudarys prielaidas kurtis ir stiprėti 
kaimo viduriniam sluoksniui.“  

Toliau Vyriausybės programoje pabrėžiama: „Nustatysime kaimo raidos 
pagrindines kryptis, prioritetą teiksime šeimos ūkiui, verslui, vidutiniam so-
cialiniam sluoksniui. Sieksime darnios kaimo plėtros ...“285 

Belieka laukti ir tikėtis, kad mūsų valstybėje pagaliau bus pradėta realiai 
įgyvendinti europietiško žemės ūkio modelio darnios plėtros politika, kad pa-
galiau rasis vis daugiau darnos mūsų gamtinėse ekosistemose, mūsų kaimų 
bendruomenėse, mūsų visuomenėje ir visoje valstybėje. 

                                                
283 Heywood, V. H. Global Biodiversity Assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 

1995. 
284 Kontrimavičius, V. Parasitizm i evoliucija ekosistem / ekologičeskije aspekti parazitizma. 

Žurnal obščej biologii. 1982, p. 291–302. 
285 Valstybės žinios. 2008-12-20, Nr.146, publ. Nr. 5870. 
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GLOBALUSIS  APLINKOS  APSAUGOS  
VALDYMAS:  MOKSLO  IDĖJOS  IR   
EUROPIEČIŲ  DALYVAVIMAS 
 
 
 
Vida Motiekaitytė 
 
 
 
Yra gyvenimo sričių, kuriose valdymo sėkmės, o ypač nesėkmės, sulaukia 

plačios visuomenės reakcijos, nes neišvengiama skaudžių pasekmių. Viena iš 
tokių sričių – aplinka ir jos apsauga, taip pat artimos jai sritys – pasaulio kraš-
tovaizdžio ir kultūros paveldas bei jo apsauga. Nuo šių problemų nenusišalina 
ne tik visuomenė, bet ir politinės partijos, nes dėl aplinkos apsaugos arba tie-
siog ekologijos savo laisvių bei teisių netenkanti visuomenės dalis vis didėja, 
tad jai reikia būdų toms problemoms išspręsti. 2008-ųjų pavasarį Tėvynės są-
jungos aplinkos apsaugos programos rengimo grupė kartu su judėjimu Už 
Lietuvą be kabučių, Alternatyvia paminklosaugos komisija, Kazokiškių ben-
druomene, kuri priešinosi, kad dėl statomo sąvartyno nebūtų bloginamos gy-
venimo sąlygos, surengė konferenciją. Blogai, kai žmonės verčiami mesti 
įprastus darbus ir kilti į kovą dėl prarastos ramybės ir aplinkosaugos užtikri-
nimo, mat šį kartą jų daliai teko išmėginimai, kurių galėjo ir nebūti, jeigu... 
Jeigu? Labai trumpai į šį klausimą būtų galima atsakyti taip: jeigu nebūtų 
priešpriešos tarp skirtingų interesų grupių. Deja, atsakymas nėra toks papras-
tas. 

Nekelia abejonių faktai, kad aplinkos apsaugos problemos ir jų valdymas 
yra susiję su visuomeninių organizacijų sektoriumi ir interesų grupėmis. To-
dėl šiame straipsnyje bus bandoma įvertinti aplinkos apsaugos judėjimus 
(AAJ), kurie priskirtini prie vienos iš socialinių judėjimų kategorijų. Kriteri-
jus, pagal kurį toks vertinimas gali būti atliekamas, yra AAJ istorinis produk-
tyvumas. Kitaip sakant, vertinama pagal tai, kokį poveikį AAJ veikla turėjo 
praeityje ir dabar turi tiek vertybėms, tiek ir visuomenės institucijoms. Aplin-
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kosaugos judėjimas tarp kitų socialinių judėjimų užima ypatingą vietą pasau-
lyje: ne išimtis ir Lietuva, nes iš visų socialinių judėjimų AAJ yra labiausiai po-
litizuotas, glaudžiai siejasi su verslo interesų grupėmis ir savo veikloje pasitel-
kia radikalias veiklos ar net kovos formas.  

Vienas iš nagrinėtinų klausimų, kuris gali būti nuosekliai retrospektyviai 
pritaikytas prieš du dešimtmečius Nepriklausomybę susigrąžinusiai Lietuvos 
Respublikai, yra partijų ir jų kandidatų žalumas ir kaip jis kito Nepriklauso-
mybės laikotarpiu. 

Antras svarbus ir nagrinėtinas aspektas – tai nacionalinių ir tarptautinių 
institucijų, kurių funkcijos ir kompetencija yra susijusios su aplinkos apsauga, 
raida. Pastaraisiais dešimtmečiais šios institucijos aktyviai veikė kurdamos 
naujas programas, savo specialiąsias agentūras ir nagrinėjamos srities įstaty-
mus. Tačiau to nepakako ir pastaraisiais metais valdymo specialistai prakalbo 
apie globalaus aplinkos valdymo būtinybę, kuriant visiškai kitokio valdymo 
institucijas. 

Trečiasis aktualus klausimas – tai viešųjų institucijų ir bendrovių, žino-
mų kaip aplinkos teršėjos, santykis, nuo kurio priklauso, kaip visuomenė ver-
tina jų interesams atstovaujančių viešųjų institucijų veiklą. Nagrinėjant šį 
klausimą būtina aptarti: 1) verslo interesų grupių kuriamą aplinkos apsaugos 
ideologiją, kurią kompanijos įtraukė į savo viešųjų ryšių programas; 2) prie-
žastis, kodėl kompanijos aplinkos apsaugą pavertė viena iš perspektyviausių 
savo rinkų. 

Ketvirtas klausimas yra susijęs su dabar populiaria ir toliau populiarina-
ma darnaus vystymosi (DV) koncepcija. Vertindami šios koncepcijos prigim-
ties ištakas, negalime nesutikti, kad ji kilo dėl labai senos priešpriešos tarp va-
dinamosios plėtros skurdžiams (skurdžiausioms šalims) ir aplinkos apsaugos 
turtingiesiems (turtingiausioms šalims). Pradėjus planetiniu lygmeniu iš DV 
koncepcijos išsivystė plati polemika dėl DV galimybės ir būtinybės reikštis ki-
tais lygmenimis: šalyje, mieste, regione. 

Prieš pereidami prie iškeltų klausimų analizės, turime atskleisti svarbiau-
sias aplinkos apsaugos problemų sprendimo būdus. Dabar galima nurodyti du 
tokius būdus: esminiai gamybos ir vartojimo pokyčiai bei priemonės, dėl ku-
rių pasikeistų visuomenės organizavimo ir asmeninių gyvenimų principai. 

Aplinkos apsaugos problemos, apžvelgiant jų ilgametę atsiradimo istori-
ją, vis naujas jų rūšis ir didėjantį poveikio mastą, gali būti apibūdinamos kaip 
neribotos ir neprarandančios savo aktualumo. Kita svarbi aplinkybė – jų (ta-
riamas?) viešumas: vis daugiau žmonių apie jas (nors šiek tiek) žino, o galbūt 
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net suvokia jų globalumą ir susietumą. Visuomenė neapsiriboja vien tik ap-
linkos apsaugos problemų svarstymu, bet ieško būdų daryti poveikį instituci-
joms ir jų formuojamoms politikoms. Vienas iš visuomenės aktyvumo tikslų 
yra tokios socialinės ekonominės sistemos, kuri būtų grindžiama aplinkos ap-
sauga, sukūrimas. Toliau pabandysime įrodyti, kiek realus, bent apžvelgiamo-
joje ateityje, yra toks siekis. Kaip minėjome, vienas iš būdų pasiekti šį tikslą 
yra AAJ plėtra. Nors AAJ ištakos glūdi XIX a., toks, koks jis yra šiandien – 
daugiakryptis AAJ – susiformavo tik XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje 
(JAV, Skandinavija). Detaliai nesustojant ties AAJ istorine raida, pažymėsi-
me, kad AAJ socialinis politinis pjūvis – tai sutartinis dalykas, nes konkrečių 
AAJ išraiškos formos priklauso nuo šalies ir kultūros. 

 
 
Globalaus aplinkos valdymo būtinybė: vykstančios  
transformacijos 
 
Darnaus vystymo valdymas tapo sudėtinga visuomenės problema, išky-

lanti priimant politinius sprendimus Europos Sąjungos ir pasaulio viršūnėse. 
Esminis klausimas Europos visuomenei yra sukurti veiksmingą, stabilią ir įsta-
tymais paremtą valdymo sistemą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygme-
nimis, garantuojančią globalios ekosistemos bei jos sudedamosios dalies – 
žmonijos – išlikimą ir raidą ateityje. Kada žmonija atsiduria globaliųjų ekolo-
gijos problemų akistatoje, šių dienų mokslo bendrijai nebelieka nieko kito, 
kaip perkelti aplinkos apsaugos valdymo tyrimus į globalųjį lygmenį.  

Kas yra globalusis aplinkosaugos valdymas ir kokie jo pokyčiai nužymi 
įtampas dalijantis įtakas ir atsakomybę už blogas ekonominės socialinės plėt-
ros pasekmes globalioje aplinkoje? Tikslinga būtų nurodyti bent tris poky-
čius, išryškėjusius tik šiuo metu: tai, pirma, transnacionalizacija (trans-natio-
nalisation), t. y. išaugusi viešųjų ir privačiųjų veikėjų svarba peržengiant na-
cionalinių valdymo sistemų ribas; antra, tai augantis supra- ir transvyriausy-
biškumas (supra- and trans- governmentalisation), t. y. išaugusi transnaciona-
linių (transnational) ir supranacionalinių (supranational) institucijų svarba; 
ir, trečia, didėjanti fragmentacija arba politikos proceso segmentacija skirtin-
gais spendimų priėmimo lygmenimis, paraleli esamai reguliavimo sistemai. 
Vis dėlto šie pokyčiai nėra pakankamai ištirti. Todėl šiame straipsnyje paban-
dysime nustatyti ir apibūdinti globalaus aplinkos valdymo realiai vykstančių 
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pokyčių priežastis, jų pasekmes, taip pat aplinkos apsaugos veiksmingumą, 
teisėtumą ir perspektyvumą. Mokslo bendrijos susidomėjimas šia problema 
prasidėjo nuo pastebėjimo, jog globalaus aplinkos valdymo struktūra pasikei-
tė. Šiam ryškiam pokyčiui būdingos trys pagrindinės tendencijos, kurios tapo 
iššūkiu iki tol vyravusiam standartiniam suvokimui apie tai, kas yra efektyvus 
ir teisėtas problemų sprendimas aplinkos politikos srityje.  

Pirma, naujoji globalaus aplinkos valdymo sistema nukrypsta nuo tarp-
tautinės politikos dėl gausaus skirtingų nevyriausybinių veikėjų dalyvavimo. 
Tradicinė tarptautinės politikos sistema buvo suprantama kaip politika tarp 
šalių. Nevyriausybinių veikėjų joje arba visai nebuvo, arba jie buvo per silpni, 
kad darytų įtaką už šalies ribų.  

Antra, globalus aplinkos valdymas apibūdinamas naujomis bendradar-
biavimo formomis, skirtingai negu tradicinis tarpvyriausybinis daugiašališ-
kumas (intergovernmental multilateralism). Nevyriausybinių veikėjų įtaka 
neapsiriboja lobizmu tarptautinėse derybose. Vis dažniau jie formaliai tampa 
normų kūrimo ir įgyvendinimo institucijų bei globalaus valdymo mechaniz-
mų dalimi. Toks naujų veikėjų institucionalizavimas rodo perėjimą nuo tarp-
valstybinės santvarkos į viešą privatų bei didėjantį privatų ir privatų bendra-
darbiavimą bei globalų valdymą. 

Galiausiai globalus aplinkos valdymas yra paženklintas didėjančia skir-
tingų lygmenų ir grupių segmentacija, kuriant taisykles ir jas įgyvendinant. 
Fragmentacija vyksta vertikaliai tarp supranacionalinių (supranational), tarp-
tautinių (international), nacionalinių (national) ir subnacionalinių (sub-
national) valdymo sluoksnių (multipakopinis (multilevel) valdymas). Taip 
pat fragmentacija vyksta ir horizontaliai tarp skirtingų paralelių taisyklių kū-
rimo sistemų palaikomų skirtingų veikėjų grupių (daugiapolis (multipolar) 
valdymas). 

Akademinio pobūdžio atsakymų dar vis nesulaukia šie esminiai su minė-
tais valdymo pokyčiais susiję klausimai: 1) Kokia yra nevyriausybinių veikėjų 
reikšmė aplinkos apsaugos normų kūrimo veiksmingumui ir demokratinio 
valdymo teisėtumui? 2) Kokią įtaką daro nevyriausybiniai veikėjai – konsul-
tantai, investuotojai, verslo asociacijos ir steigėjai globalaus aplinkos valdymo 
rezultatams? 3) Kaip tarpvyriausybinių organizacijų atliekamas vaidmuo ir 
funkcijos veikia denacionalizacijos procesus? 4) Kokią reikšmę turi auganti 
globalaus aplinkosaugos valdymo segmentacija, mėginant sąmoningai sukurti 
problemų sprendimo organizacijas įvairių sričių spektre – nuo klimato kaitos 
iki biologinės įvairovės išsaugojimo? Aišku viena, kad norint atsakyti į juos, 
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būtini detalūs moksliniai tyrimai, reikia parengti politikos kūrėjams reko-
mendacijų ir numatyti mokslo renginių. Tokios į politiką nukreiptos prie-
monės padėtų rasti atsakymą, kaip kurti veiksmingas, demokratiškai teisėtas 
naujo tipo institucijas, kurios turėtų viršenybę prieš tradicines tarptautines 
sutartis ar konvencijas. 

 Šiame straipsnyje pabandysime nustatyti priežastinius veiksnius, kurie 
yra svarbūs efektyviam globaliam aplinkos valdymui, dėmesį telkiant į Euro-
pos galimybių ir ribotumo šioje srityje analizę. Taip pat norėtume atskirai pa-
žymėti, kad straipsnio praktinė reikšmė jo autorei atrodo tokia pat svarbi, 
kaip ir akademinė problemos analizė, nes, jos įsitikinimu, sprendimų priėmė-
jams, verslo atstovams, visuomeninėms organizacijoms ir gyventojams būtina 
objektyvi informacija apie augančius globalaus aplinkos valdymo sudėtingu-
mą ir fragmentizaciją, kurią, vaizdžiai kalbant, šiandien galima palyginti tik su 
sudėtinga meteorologine prognoze.  

 
 
Europiečių galimybės ir veiklos ribos globaliajame  
aplinkos valdyme 
 
2009 m. Europos Sąjunga (ES) vykdė pažangiausią aplinkos politiką glo-

baliu mastu, ji turi potencialą būti išplėsta į naujas sritis. Viena iš aplinkos po-
litikos savybių – jos atsparumas politiniams ir ekonominiams sukrėtimams, 
biudžeto krizėms ir europesimizmo protrūkiams, o to negalima pasakyti apie 
politikos formavimą tokiuose sektoriuose kaip socialinė apsauga ir energeti-
ka.286 Kas nulėmė, kad aplinkos politika yra tinkamai įgyvendinama ir sėk-
mingai vystoma? ES politiniame procese dalyvauja trys skirtingi politinio 
proceso veikėjai – valstybės narės, ES institucijos ir interesų grupės. Aplinkos 
politikos srityje tarp jų susiformavo ilgalaikiai tarpusavio ryšiai, kurie lėmė 
sėkmingą šios politikos integraciją į ES struktūrą. Interesų grupės yra lygia-
verčiai partneriai formuojant ir įgyvendinant aplinkos politiką ES erdvėje. 
Aplinkos apsaugos grupės ir judėjimai (AAJ) kiekybine išraiška sparčiai auga: 
jų skaičius kasmet didėja, jų būstinės dažniausiai įsikuria Briuselyje. Interesų 
grupių veiklos tyrimo reikia, kad būtų galima detaliau įvertinti, kaip yra prii-
                                                
286 Jordan, A. Introduction: European Union Environmental Policy – Actors, Institutions and 

Policy Processes. Jordan, A. (red.) Environmental Policy in the European Union. London: 
Earthscan Publication Limited, 2002, p. 1. 
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mami sprendimai skirtinguose politinio proceso etapuose ir kaip tam daroma 
įtaka.287  

Klausimas, į kurį reikia atsakyti, ar vienodas yra interesų grupių vaidmuo 
visuose politinio proceso etapuose? O gal interesų grupių gebėjimas veikti ap-
linkos politikos formavimą mažėja kiekviename tolesniame politinio proceso 
etape? 

Kalbant apie tai, ką šioje srityje jau nuveikė kiti akademinės srities atsto-
vai, galima prisiminti interesų grupių teoretiko Vano Schendeleno žodžius: 
„pagrindinės knygos apie šachmatus yra partijų ir svarbių situacijų aprašymai 
<…> kaip aprašomosios studijos jos nėra bendros, bet specifinės. Tas pats 
tinka ir kai kalbame apie interesų grupes bei lobizmą.“ Dabartines vverslo ir 
viešųjų interesų grupių padėties ES politiniame procese problemas nagrinė-
ja, aktualiais ES interesų grupių tematikos klausimais rašo Pattbergas, 
Warleighas, Fairbrassas, Greenwoodas, Ruzza, Earnshawas, Woodas ir dauge-
lis kitų autorių. Diskusijų apie aplinkosaugos interesų grupių vaidmenį ES 
politiniame procese nėra itin daug. Nedidelis dėmesys ES politinio proceso 
problematikai, o būtent aplinkosaugos interesų grupių santykiams su ES ins-
titucijomis, jų vaidmeniui nustatant politinio proceso darbotvarkę, jų įtakai 
politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose ir pan. palieka galimybę 
plėtoti panašius tyrimus ir ateityje.  

 
 
Interesų grupės Europos Sąjungoje ir jų galimi vaidmenys  
politikos formavimo procese 
 
Politinis procesas yra gana nuoseklus ir turi daugelį etapų. Kaip teigia 

Theodoulou288, galima nurodyti konkrečius politikos proceso etapus, dėl ku-
rių politologai daugiau ar mažiau sutaria: 

1. Problemos pripažinimas ir nustatymas. Šiame etape atsiranda poli-
tikos formuotojų dėmesys problemai, kuriai galbūt reikia vyriausybės 
veiksmo; 

                                                
287 Warleigh, A.; Fairbrass, J. The New Politics of Persuasion, Advocacy and Influence in the 

European Unijon. Warleigh, A.; Fairbrass, J. (red.) Influence and Interests in the European 
Union: the New Politics of Persuasion and Advocacy. London: Europa Publications, 2002, p. 4. 

288 Theodoulou, S. Z. How public policy is made? Theodoulou, S. Z., Cahn, M. A. (red.) Pub-
lic Policy: The Essential Readings. New Jersey: Prentice Hall, 1995, p. 86. 
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2. Darbotvarkės nustatymas. Šiame etape problemai suteikiamas svar-
baus klausimo statusas; 

3. Politikos formavimas. Šiame etape yra svarstomi pasiūlymai, skirti 
klausimui spręsti; 

4. Politikos priėmimas. Šiame etape dedamos pastangos, kad būtų gau-
ta parama klausimui spręsti ir jis taptų vyriausybės politikos dalimi; 

5. Politikos įgyvendinimas. Šiame etape politikos mandatas yra nu-
kreipiamas į viešąsias programas bendradarbiaujant piliečiams, vals-
tybei ir vietinei valdžiai. 

Politinį procesą visų pirma sudaro tarpusavyje susiję veiksmai ar įvykiai, 
kurie prasideda nuo idėjos atsiradimo ir siūlymų suformavimo, toliau vyks-
tančių įvairių formų diskusijų, analizės ir įvertinimo, kol galiausiai baigiasi 
formalaus sprendimo priėmimu ir jo įgyvendinimu per atitinkamus veiks-
mus.289  

Straipsnyje bus bandoma remtis Richardsono290 nurodomais politinio 
proceso etapais – darbotvarkės nustatymas, politikos formulavimas ir spren-
dimų priėmimas bei sprendimų įgyvendinimas. 

Nėra standartinio Europos Sąjungos politikos formavimo proceso mode-
lio.291 Tai daugybės politinio proceso veikėjų, besinaudojančių skirtingais po-
veikio kanalais, tarpusavio sąveikos rezultatas. Taip pat galima nurodyti ir tris 
pagrindinius ES politinio proceso veikėjų tipus: 

1. ES institucijos (Komisija, Europos Parlamentas, Teisingumo Tei-
smas ir kt.); 

2. ES valstybių narių vyriausybės (valstybės narės); 
3. Veikėjai, susiję su Europos ir nacionaliniais interesais (nevyriausybi-

nės organizacijos (NVO), interesų grupės, lobistai). 
Kiekvienas veikėjų tipas turi savo įsipareigojimus ir vaidmenis. Tačiau 

reikia pabrėžti, kad dėl dažnų pokyčių ES politiniame procese veikėjų įsipa-
reigojimai ir vaidmenys keičiasi pagal aplinkybes.292 Visi šie veikėjai veikia 

                                                
289 Richardson, J. Policy making in the EU: interests, ideas, and garbage cans of primeval soup. 

Richardson, J. (red.) European Union: Power and policy-making, 2nd edition. London and 
New York: Routledge, 2004, p. 4. 

290 Ten pat, p. 6. 
291 Jordan, A. Implementation Failure or Policy Making? How we theorise the implementation of 

EU legislation, p. 26. < http://www.uea.ac.uk/env/cserge/pub/wp/gec/gec_1995_18.pdf>. 
292 Nugent, N. The Government and Politics of the European Union, 5th edition. Pal-

grave/MacMillan: Houndsmill, 2003, p. 331. 
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dviem skirtingais lygmenimis – nacionaliniu, kur pagrindinis veikėjas yra 
valstybė, ir viršvalstybiniu (supranacionaliniu), kur dažniausiai vyrauja tuo 
tikslu sukurtos viršvalstybinės institucijos. 

Daugelyje integraciją aiškinančių teorijų interesų grupės, valstybės narės 
ir ES institucijos yra pagrindiniai ES politikos proceso dalyviai, tačiau skiriasi 
atskiriems veikėjams suteikiama svarba bei vaidmuo integracijos procese. In-
teresų grupių veiklą ES politiniame procese galima nagrinėti dviem lygmeni-
mis293:  

� Viršvalstybinis (supranacionalinis) lygmuo. Interesų grupės siekia 
maksimaliai išnaudoti galimus poveikio kanalus konsultacijų su Euro-
pos Komisija metu, per atstovus generaliniuose direktoratuose (DG), 
Regionų komitete ir kituose Europos institucijų padaliniuose. 

� Valstybių narių lygmuo. IInteresų grupės gali veikti valstybių narių, 
kuriose jos veikia, pozicijas ir į darbotvarkę įtraukti joms palankius pa-
siūlymus per Ministrą Pirmininką, Vyriausybės bei išrinktus Europos 
Parlamento narius. Nacionalinių valstybių vyriausybės konsultuojasi 
su iinteresų grupėmis rengiant šalies derybines pozicijas.  

 
 
Teorinio pagrindo paieškos: tarp liberaliojo  
tarpvyriausybiškumo ir daugiapakopio valdymo 
 
Interesų grupių vaidmens atskleidimas priklauso nuo to, kokios teorijos 

nuostatos bus pasirinktos ES vykstančiam politiniam procesui vertinti – libe-
raliojo tarpvyriausybiškumo ar daugiapakopio (daugialygio) valdymo. Šios teo-
rijos yra vėlesnės versijos dviejų, anksčiau sukurtų, valdymo teorijų (realizmo 
bei neofunkcionalizmo atitinkamai), transformuotos vėliau dirbusių autorių. 
Iš esmės jos yra priešingos viena kitai (jų principiniai skirtumai bus apibūdinti 
vėliau), ES politikos procesas yra labai kompleksiškas, todėl atsižvelgiant iš-
kart į dviejų savo esme alternatyvių teorijų privalumus, viena teorija labiau 
tiks vieno, o kita – kito sektoriaus politikos specifikai suvokti. Vargu ar tik 
viena teorija gali paaiškinti visus ES vykstančius politinius procesus, kuriems 
įtakos turi skirtinguose sektoriuose išryškėję politikos stiliai.  

                                                
293 Greenwood, J. Representing Interests in the Europen Union. London: Macmillan Press, 1997, 

p. 147.  
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Liberaliojo tarpvyriausybiškumo teorijos autorius A. Moravcsikas teigė, 
kad 1) gilios integracijos reikalavimai kyla dėl valstybių vidinių politinių pro-
cesų; 2) integracija yra tarpvyriausybinių derybų pasekmė. Viršvalstybinių  
institucijų poveikis integraciniams procesams, pasak A. Moravcsiko, yra ribo-
tas: pagrindinė tarptautinės arenos veikėja yra nacionalinė valstybė. Naciona-
linių vyriausybių užsienio politikos tikslai – kintantys, priklausomi nuo šalies 
narės interesų grupių spaudimo laipsnio, kurių pasirinkimai stiprinami per 
politines institucijas. Nacionalinių interesų / prioritetų atsiradimą paskatina 
vidaus politikos konfliktai, visuomenės / socialinių grupių konkurencija dėl 
politinės įtakos. Tarpvalstybinės sąveikos pobūdį iš esmės nulemia šalių vi-
daus politikos dominantai. Pirminis vyriausybių tikslas yra neprarasti posto; 
demokratinėse visuomenėse tam reikia vidaus rinkėjų, partijų, interesų gru-
pių, biurokratijos palaikymo. Grupės atsirenka interesus, nacionalinės vyriau-
sybės juos apibendrina ir iškelia tarpvalstybinėse derybose. Vyriausybės tarp-
tautinėje erdvėje veikia tikslingai, siekdamos nacionaliniu lygmeniu užsibrėž-
tų tikslų.294 

ES susikūrimą paskatino tarpvyriausybinių derybų (nuo Romos iki 
Mastrichto sutarčių) procesai. Didėjanti ekonomikų tarpusavio priklauso-
mybė nulėmė tokių derybų būtinybę, kuriose nekoordinuojamos nacionalinės 
politikos buvo pradėtos derinti, siekiant efektyvumo. Nors ES šerdis yra vi-
daus rinka, ES politikos neapsiribojo vien rinkos liberalizavimu: atsirado ir 
buvo vystomos kitokio pobūdžio politikos, susišaukiančios su viešuoju intere-
su, tarp jų – aplinkos politika. Aplinkos politika nebuvo numatyta Romos su-
tartyje, tačiau ekonominės tarpusavio priklausomybės atsiradimas ir AAJ 
spaudimas skatino pradėti derybas dėl ES aplinkos politikos. Valstybės narės 
pripažįsta, kad bendra aplinkos politika yra naudinga joms visoms, antra, ne-
galima neatsižvelgti į tarptautinį, t. y. peržengiantį valstybių sienas, aplinko-
saugos spaudimą.295 

Efektyvios institucijos kuriamos tam, kad kontroliuotų ir priverstų vyk-
dyti susitarimus. Vyriausybės derasi institucionalizuotoje aplinkoje. Stiprios 
viršvalstybinės institucijos dažnai matomos kaip tarpvyriausybiškumo alter-
natyva. ES institucijų struktūra vyriausybėms yra priimtina tol, kol ji stiprina 
                                                
294 Moravcsik, A. Preferences and power in the European Community: a liberal intergovern-

mentalism approach. Journal of Common Market Studies, vol. 31, No. 4, 2003, p. 482. 
295 Weale, A. Environmental Rules and Rule-making in the European Unijon. Jordan, A. 

(sud.) Environmental Policy in the European Union. London: Earthscan Publication Limi-
ted, 2002, p. 206. 
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jų kontrolę vidaus reikaluose, leisdama joms pasiekti tų tikslų, kurių jos šiaip 
pasiekti negalėtų. ES stiprina vyriausybių galią dviem būdais: 1) jos padidina 
tarpvalstybinių derybų efektyvumą; 2) ES institucijos stiprina nacionalinių 
valstybių politinių lyderių autonomiją pavienių vidaus grupių atžvilgiu. 

Ši teorija tarptautines institucijas aiškina kaip pasyvias veikėjas ir jų vaid-
menį supaprastina, apribodama vykstančiomis derybomis dėl pagrindinių 
sprendimų. 

Daugialygio valdymo teorija abejoja teiginiu, kad svarbiausios veikėjos 
yra valstybės, ir teiginiu, kad ES politika formuojama tik ES institucijų lyg-
meniu. Be to, teigiama, kad politinė valdžia yra ne koncentruota (kaip nacio-
nalinių valstybių atveju), bet išskirstyta pagal skirtingus valdymo lygmenis. ES 
politinės sistemos veikėjų nuolat daugėja, todėl teorijos, kurios valstybes įvar-
dija kaip pagrindines integracijos veikėjas, ima akivaizdžiai „šlubuoti“. Dau-
gialygio valdymo modelis plačiau atskleidžia sprendimų priėmimo procesą ES 
erdvėje ir apima skirtingus lygmenis. Teorijos šalininkai G. Marksas296, T. 
Christiansenas297, L. Hooghe298 pritaria, kad nacionalinių vyriausybių gali-
mybės vienašališkai kontroliuoti Europos integraciją yra ribotos299, o pati in-
tegracija turi būti nagrinėjama skirtingais valdymo lygmenimis – nacionali-
niu, tarptautiniu ir viršvalstybiniu. Interesų grupėms, regioninėms vyriausy-
bėms ir vietos savivaldos institucijoms nagrinėjamoje teorijoje priskiriamas 
viršvalstybinio veikėjo vaidmuo. J. Petersono nuomone, integracija, viešosios 
politikos formavimas ir interesų grupių veikla apima tris lygmenis: 1) super-
sisteminį lygmenį (politinės / ekonominės erdvės kaita); 2) sisteminį (institu-
cinė kaita); 3) subsisteminį (kasdieniai techniniai sprendimai)300. Supersiste-
miniu lygmeniu vyrauja istoriniai sprendimai ir interesų grupės gali paveikti 
                                                
296 Nugent, N. European Union. Perspectives and theoretical interpretations. Dartmouth: Al-

derschot, 1997, p. 79–98. 
297 Christiansen, T. Reconstruction European space: from territorial politics to multilevel go-

vernance. Jorgensen, K. E. (red.) Reflective approaches to European governance.  Basingstoke: 
Macmillan, 1997. 

298 Hooghe, L.; Marks, G. Types of multilevel governance. European integration online papers 
(EioP). 2001, vol. 5, No. 11. < http://eiop.or.at/eiop.or.at/eiop/texte/2001-011a.htm>. 

299 Conzelman, T. Europeanization of regional development policies? Linking the multi-level 
governance Approach with Theories of Policy Learning and Policy Change, 1998. 
<http://eiop.or.at/eiop/texte/1998-004a.htm>. 

300 Peterson, J. “Policy networks and European Union policy making: a reply to Kassim”. West 
European Politics, 18(2), 1998, op. cit. Rosamond B. Theories of European Integration. 2 
leid. London: Macmillan 2000, 112. 
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vyriausybes, turėdamos politinius ir ekonominius tikslus. Politikos formavi-
mo (sisteminiu lygmeniu) interesų grupės gali veikti per lobistinius kanalus 
ES institucijose. Subsisteminio lygmens sprendimai yra susiję su politikos įgy-
vendinimo klausimais. Interesų grupės šiuo lygmeniu per konsultacines pro-
cedūras gali paveikti joms rūpimų klausimų sprendimą. Derybos tarp įvairių 
nacionalinių interesų grupių atstovų dažniausiai vyksta neformaliai, todėl 
valstybėms ganėtinai sunku kontroliuoti neformalius grupių susitarimus.  

Integracija – tai politikos formavimo procesas, vykstantis nacionaliniu, 
tarptautiniu ir viršvalstybiniu lygmenimis. Taigi ne visos sprendimų priėmi-
mo kompetencijos išplaukia iš nacionalinių vyriausybių – joms daro įtaką 
viršvalstybinės institucijos ir interesų grupės, kurios lobistiniais kanalais daro 
poveikį viršvalstybiniams veikėjams. Valstybės yra svarbios politikos veikėjos, 
tačiau reikšmingi yra ir kiti veikėjai, todėl skirtingų lygmenų veikėjai viešosios 
politikos formavimą pasidalija..  

Daugiasluoksnio valdymo modelyje pabrėžiama viršvalstybinių instituci-
jų galia veikti politikos formavimo procesą, atsižvelgiant į nacionalinių vy-
riausybių valią. Nė vienas iš politinio proceso veikėjų neužima vyraujančio 
vaidmens konkrečioje ES politikos srityje ar tam tikrame politikos formavi-
mo proceso etape. Interesų grupės gali tiesiogiai bendradarbiauti su viršvals-
tybinėmis ES institucijomis, nepaisydamos nacionalinių vyriausybių intere-
sų.301 Veikėjai ES politikos procesą veikia remdamiesi ne formalia valdžia 
(kaip nacionalinės vyriausybės), bet turima informacija ir finansiniais ištek-
liais. 

Liberalusis tarpvyriausybiškumas teoriškai ir empiriškai analizuoja Eu-
ropos integraciją, tačiau aiškinant aplinkos politikos raidą ji turi daug silpnų 
vietų.  

Liberalusis tarpvyriausybiškumas sutelktas į sutartis tarp valstybių narių. 
Šios sutartys geriausiai paaiškina Europos politinės sistemos egzistavimą. 
Tarpvyriausybinės konferencijos ir vėlesni sutarčių pataisymai vyrauja valsty-
bėse narėse, vadinasi, pagrindinis Europos studijų objektas turi būti sutartys, 
nes jos formuoja ir kartu paaiškina integracinius procesus. Tačiau sutartys 
nenumatė kai kurių ES politikų, tarp jų aplinkos, vystymosi. 

Vidaus politikos vaizdas šioje teorijoje yra pernelyg supaprastintas ir 
prieštaringas. Nacionalinių vyriausybių tikslai suprantami kaip vidaus sociali-
nių grupių spaudimo rezultatas. A. Moravcsikas atmeta vyriausybės autono-

                                                
301 Ten pat, p. 275. 
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mijos galimybę. Tačiau nacionalinės vyriausybės pasitelkė ES tam, kad pasiek-
tų tam tikros autonomijos nuo vidaus interesų grupių. Taip pat kyla klausi-
mas, kodėl valstybės politinės institucijos gali turėti įtaką, o tokios pat ES ins-
titucijos ne? ES institucijos kai kuriais atvejais turi daug didesnę įtaką nei 
valstybės narės. 

Liberalus tarpvyriausybiškumas gerai paaiškina „didžiąsias derybas“, bet 
ne kasdienį ES veikimą. Nors A. Moravcsikas pripažįsta, jog ES nuo kitų tarp-
tautinių režimų skiriasi tuo, kad numato suverenių teisių delegavimą viršvals-
tybinėms institucijoms, tačiau kasdienes viršvalstybinių institucijų inovacijas 
vertina kaip nereikšmingas. Viršvalstybiškumas vertinamas kaip kontroliuo-
jama tarpvyriausybinių susitarimų įgyvendinimo priemonė.  

Nedaugelis ES aplinkos politikos studijų savo aiškinimuose remiasi vien 
tik tarpvyriausybiškumo teorija. Taip yra todėl, kad tarpvyriausybiškumas 
nuvertina kitų veikėjų, tokių kaip viršvalstybinių ES institucijų bei viršvalsty-
binių interesų grupių vaidmenį apibrėžiant problemas ir nustatant darbotvar-
kę. Iš tikrųjų daugelis esminių politikos formavimo proceso momentų įvyksta 
prieš priimant sprendimus, o tai suvaržo vyriausybes vėlesniuose proceso eta-
puose. Netgi jei valstybės narės vyriausybė ir stengiasi kontroliuoti patį proce-
są, bet gali nenumatyti ateities implikacijų. Be to, autonomiškos ES instituci-
jos, tokios kaip Europos Parlamentas, gali suvaržyti vyriausybių galimybes 
kontroliuoti tam tikrų specifinių teisės aktų atsiradimą.302 

Aplinkos politikos formavimas yra geriau paaiškinamas iš daugiapakopio 
valdymo pozicijų, nes ši teorija preziumuoja, jog čia gali egzistuoti keli konku-
ruojantys veikėjai, tarp kurių nėra esminių skirtumų įtakos prasme, – valsty-
bės (Taryba), viršvalstybinės ES institucijos bei interesų grupės. Tai reiškia, 
kad aplinkos politikos pokyčius gana sunku paaiškinti iš tarpvyriausybinių 
pozicijų (kur manoma, jog ES sprendimų priėmimo sistema yra tik koordi-
nuojantis įrankis tarp valstybių). Šios įžvalgos ir paties daugialygio valdymo 
teorijos sąvoka leidžia mums teigti, kad yra toks reiškinys kaip ES politinis 
procesas, kuriame pagrindiniai veikėjai – valstybės narės, ES institucijos ir ES 
interesų grupės (tarpvyriausybiškumo teorija greičiausiai supaprastintų šį 
procesą iki sąveikos tarp valstybių (vyriausybių) ir joms iš dalies įtaką daran-
čių nacionalinių interesų grupių). Galiausiai galima būtų prisiminti žinomo 

                                                
302 Zito, A. Task Expansion: A Theorethical Overwiev. Jordan A. (red.) Environmental Policy 

in the European Union. London: Earthscan Publication Limited, 2002, p. 161–162. 
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ES interesų grupių tyrinėtojo Rainerio Eisingo pastebėjimą, kad „geriausiai 
interesų grupių veiklą ES paaiškina daugialygio valdymo sąvoka“303. 

 
 
Aplinkos apsaugos interesų grupė ES politiniame procese:  
atsiradimo priežastys ir tipologija 
 
ES instituciniai pokyčiai, priimti Suvestinis Europos aktas, Mastrichto 

sutartis, Bendrosios rinkos programos įgyvendinimas ir įvesta bendra valiuta 
buvo palankūs interesų grupių bei NVO galimybėms įsitraukti į ES politikos 
formavimo procesą pastaraisiais dešimtmečiais, ypač vartotojų, socialinėje ir 
aplinkos politikoje, kur joms buvo suteiktos naujos kompetencijos. Dėl to su-
stiprėjo valstybių narių poreikis gauti informaciją apie kompleksines regioni-
nes, ekonomines ar aplinkosaugos problemas, daryti įtaką ES įstatymų leidy-
bai. 

Kaip reakcija į šiuos pokyčius paskutiniaisiais XX a. dešimtmečiais suak-
tyvėjo ir gausėjo interesų grupės bei jų veiklos mastas. ES lobistinę apinką for-
muoja keli tūkstančiai (ES lygmuo) interesų grupių, kuriose dirba tūkstan-
čiais skaičiuojami darbuotojai. Pasak Guegueno304, ES veikia 1000 prekybinių 
asociacijų; apie 750 NVO (vartotojų asocijacijos, aplinkos apsaugos judėjimai, 
regioninės organizacijos ir kitos), 500 svarbiausių kompanijų atstovybių, 150 
regioninių atstovybių, 130 teisės specialistų firmų (ES teisės sritis) bei konsul-
tantai (kiekybiškai neaibrėžtas, specializacija – reguliavimas, finansinės pro-
gramos priežiūra)305. Didelis interesų grupių aktyvėjimas, atsiradus galimybei 
efektyviau veikti ES politiką, sukūrė strategijų ir poveikio priemonių kakofo-
niją, kurioje Briuselis tapo poveikio taikiniu. Interesų grupės neatsitiktinai 
pasirinko šį galutinį taikinį, o dėl trijų priežasčių, nes: 1) ES galių imperatyvi-
nio vyravimo prieš nacionalines valstybes augimas tapo akivaizdus; 2) susi-
                                                
303 Eising, R. Multilevel governance and business interests in the European Union. Governance: 

An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, vol. 17, No. 2, April 
2004, p. 211. 

304 Lehmann, W.; Bosche, L. Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices. 
Luxembourg: European Parliament, 2003. <http://ec.europa.eu/civil_society/interest_ 
groups/docs/workingdocparl.pdf>. 

305 Interesų grupės gali būti skirstomos pagal savo organizacijos laipsnį, struktūrą, savo teisinę 
formą ar motyvacijos pobūdį. Didelė literatūros dalis skirsto interesų grupes pagal tai, ko-
kios rūšies tikslų siekia interesų grupės. 



 838 

formavo palankus tarpinstitucinis galios balansas pačioje ES; 3) išryškėjo ES 
politikų ir biurokratų atvirumas interesų grupėms. 

Visos interesų grupės, veikiančios ES lygmeniu, skirstomos į penkias gru-
pes: viešojo intereso; verslo; profesinės sąjungos (darbo); profesionalų (kurios 
nors srities administravimo specialistų); regionų interesų grupės. 

Aplinkos apsaugos interesų grupės dėl tarptautinio aplinkos problemų 
pobūdžio įsikūrė anksčiau už kitas organizuotas interesų grupes. 2002 m. ES 
valstybėse narėse ir kandidatėse buvo 141 aplinkos apsaugos organizacija306, 
svarbiausios iš jų sudarė „aštuonių grupę (G8)“. 2009 metais konsorciumą 
The Green 10 sudarė 10 NVO – lyderių, veikiančių ES lygmeniu. The Green 
10, kai ir ankstesnysis G8, nekonkuruoja tarpusavyje, nes ją vienija bendras 
interesas – siekti geresnio aplinkos apsaugos reglamentavimo. Tarpusavyje jos 
laikosi susitarimo specializuotis skirtingose veiklos srityse, vengiant konku-
rencijos.307 

AAJ ir AA interesų grupių atsiradimą lėmė vidurinės klasės formavima-
sis ir jos vaidmens didėjimas, palyginti su darbininkų klase, jos teikama pir-
menybė postmaterialistinėms vertybėms (Mark J. Smith308), akivaizdžios ap-
linkos būklės krizės industriniuose Vakarų Europos regionuose antroje XX a. 
pusėje. AAJ ir AA interesų grupės ES lygmeniu yra dėsningas rezultatas to, 
kad ES – tai ekonominės prigimties bendrija, kurioje vyrauja verslo interesai, 
todėl AA interesų grupės, priešpriešinančios idėjas ir idealistinius motyvus   
siekiant pelno, susibūrė ir įkūrė būstines Briuselyje vėliau negu materialistines 
vertybes pripažįstančios verslo interesų grupės. AA interesų grupės neturi di-
delių finansinių išteklių, tačiau jų stiprioji pusė yra tai, kad jie ir remiasi, ir 
formuoja viešąją nuomonę, turėdami itin gausių savo narių, remėjų ir poten-
cialiai suinteresuotų asmenų skaičiaus palaikymą. Kiekviename ES aplinkos 
politikos formavimo etape verslo ir AA interesų grupių vaidmenys skiriasi, 
kaip skiriasi ir jų turimi finansiniai ištekliai, rėmėjai bei veiklos metodai. Taip 
pat negalima pamiršti, kad kiekviename politikos formavimo etape svarbiau-
sią vaidmenį turi skirtingos institucijos, kurių nuostatos (palankumas) vienai 
iš šių grupių nėra vienareikšmis.  
                                                
306 Lehmann, W.; Bosche, L. Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices. 

Luxembourg: European Parliament, 2003. <http://ec.europa.eu/civil_society/interest_ 
groups/docs/workingdocparl.pdf>. 

307 Ten pat.  
308 Smith, M. J. Social movements in Europe: the rise of environmental governance. Guiber-

nau, M. (red.) Governing European Diversity. London: Sage Publications, 2001, p. 123. 
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Įtarimai aplinkos apsaugos judėjimams 
 
Santykiai tarp aplinkos apsaugos ir verslo intereso gali būti visiškai prieš-

iški. Įtampos tarp viešojo intereso ir verslo, arba privataus žemės ar namo sa-
vininko intereso ir verslo, kyla, kada verslas ateina į anksčiau buvusias ramias 
ir švarias teritorijas. Ar aplinkosaugos interesų grupės visada išreikia pozicijas, 
kurios yra tinkamiausias problemos sprendimas visuomenei? Vargu ar abso-
liučiai visais atvejais verslo interesai yra grynai savanaudiški ir nepalankūs di-
desnei visuomenės daliai309. Verslo sėkmė daugiausia priklauso nuo vartojimo. 
Kaip viena iš svabiausių krizės pasekmių, neleidžianti 2009 m. pavasarį atsi-
gauti šalies ekonomikai, yra įvardijamas sumažėjęs vartojimas. Tačiau nesai-
kingas vartojimas yra neginčijama per didelio gamtos išteklių naudojimo prie-
žastis.  

Kiekvienas nacionalinis veiksmas aplinkos srityje gali būti susietas su pla-
tesniais klausimais, susijusiais su bendrąja rinka. Aplinkos apsaugos reikala-
vimų įvedimas valstybėje narėje gali būti pasitelkiamas kaip dingstis tam tikrų 
prekių platinimo apribojimams arba išskirtinių sąlygų suteikimas vienoms ar 
kitoms bendrovėms. Tačiau ar reguliavimu galime laikyti teisėtą norą gyventi 
švaresnėje aplinkoje ir pirmenybės teikimą tik technologines naujoves įsive-
dusiems pramoninkams? Griežtesnių reguliavimo standartų sukūrimas vieno-
je valstybėje narėje skatina aplinkosaugininkų ir verslininkų skirtingų koalici-
jų susidarymą, tačiau griežtesnių nacionalinių standartų perkėlimas į EB lyg-
menį abiem koalicijoms yra naudingas ir gali būti vertinamas kaip šių grupių 
partnerystės pavyzdys310. 

Aljansai tarp verslo ir aplinkosaugos intereso grupių yra galimi311. Tokie 
aljansai tarp verslo ir aplinkosaugos intereso grupių gali turėti išankstinių są-
lyčio taškų, siekti kompromisų ir susitarimų dar prieš pateikiant teisės aktų 
projektų ES institucijoms. Verslo atstovams aktualu iš anksto susiderėjus ma-
žiausiomis sąnaudomis gauti lobistinę paramą, aplinkosaugininkams tai padės 
stiprinant savo statusą bei įtaką derybose, vykstančiose tarp skirtingų ES poli-
                                                
309 Lehmann, W.; Bosche, L. Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices. 

Luxembourg: European Parliament, 2003. <http://ec.europa.eu/civil_society/interest_ 
groups/docs/workingdocparl.pdf>. 

310 Pollack, M. Representing diffuse interests in EC policy-making. Journal of European Public 
Policy, 4:4, 1997,  p.  578. 

311 Coen, D. Environmental and Business Lobbying Alliances in Europe Learning from Was-
hington? <http://www.ksg.harvard.edu/cbg/Events/Papers/RPP_3-10-05_Coen.pdf>. 
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tinio proceso veikėjų (būtent dėl šios priežasties aplinkosaugos intereso atsto-
vai neretai noriai sutinka su verslo atstovų bendradarbiavimo pasiūlymais). 

Aplinkosaugos interesų grupės iš tiesų yra unikalios savo prigimtimi ir 
savo sėkmės istorija. Tai rodo ir praktika, nors esama daugybės priežasčių ti-
kėtis, kad formuojant ES aplinkos politiką, vyraus verslas, tačiau čia reikšmin-
gą poveikį daro aplinkosaugos interesai. Gali pasirodyti šiek tiek keistai, bet 
kartais netgi manoma, kad aplinkosaugos, žmogaus ar gyvūnų teisių grupės 
yra tarp įtakingiausių lobistų grupių. Anot Youngo ir Wallace, žemės ūkio ir 
pramonės asociacijos pagal įtaką užima tik trečią ir ketvirtą vietas.312 Galiau-
siai reikia pripažinti, kad vis gilėjančios eurointegracijos kontekste atsiranda 
vis daugiau aplinkosaugos interesų grupių, kurios suvokia, jog aktyvus veiki-
mas ES lygmeniu, galintis užtikrinti joms norimų tikslų pasiekimą, yra ne tik 
pageidautinas, bet ir būtinas, atsižvelgiant į tebeaugančias ES kompetencijas 
aplinkos srityje ir jų mastą. 

 
 
Aplinkos interesų grupės skverbimasis į ES politinį proceso  
valdymą 
 
Kodėl aplinkosaugos interesų grupių vaidmuo tolydžio didėja ES aplin-

kos politikos formavime? Atsakant galima paminėti keletą priežasčių. Visų 
pirma aplinkosaugos interesų grupių vaidmens didėjimą lėmė pačių valstybių 
narių pasiryžimas perduoti savo suverenias galias formuojant politiką į ES 
(viršvalstybinį) lygmenį. Valstybės narės suvokė, kad tokios aplinkos proble-
mos kaip užterštumas nepaiso valstybių sienų ir kad norint įveikti aplinko-
saugos problemas, reikia tam tikrų viršvalstybinių pastangų. Tačiau tam, kad 
šios pastangos nebūtų bevaisės, reikėjo veiksmingų procedūrų sprendimams 
priimti. Spręsdamos šią problemą ir suvokdamos greitesnių sprendimų priė-
mimo procedūrų poreikį, valstybės narės išplėtė kvalifikuotos daugumos bal-
savimo naudojimą ir į aplinkos politikos sritį.313 Būtent po SEA (ang. The 

                                                
312 Lehmann, W.; Bosche, L. Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices. 

Luxembourg: European Parliament, 2003. <http://ec.europa.eu/civil_society/interest_ 
groups/docs/workingdocparl.pdf> . 

313 Richardson, J. Policy making in the EU: interests, ideas, and garbage cans of primeval soup. 
Richardson, J. (red.) European Union: Power and policy-making, 2nd edition. London and 
New York: Routledge, 2004, p. 14. 
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Single European Act) priėmimo kvalifikuotos daugumos taisyklė buvo išplės-
ta į aplinkos sektorių, dėl to atskirų valstybių narių galia vetuoti direktyvas 
bei reglamentus nuosekliai sumažėjo ir atsirado daugiau erdvės kitiems poli-
tinio proceso veikėjams, tarp jų ir aplinkosaugos interesų grupėms.314 Galiau-
siai reikia prisiminti, kad aplinkosaugos temos nacionalinėms vyriausybėms 
yra labai svarbios dėl to, kad jos suvokia, jog aukštesni aplinkosaugos standar-
tai yra labiau palaikomi viešosios nuomonės, o tai jau tiesiogiai atsispindi jų 
elektorate. 

Antra svarbi priežastis yra ta, kad visos interesų grupės (ne tik aplinko-
saugos)  siekia įtakos, kitaip tariant, čia galioja auksinė taisyklė – grupės buria-
si ten, kur jos įžvelgia galimybių pasiekti savo interesus, bendradarbiaudamos 
su tais politinio proceso veikėjais, kurie turi didžiausią politinį svorį (ES insti-
tucijos bei ES valstybės narės) ir nuo kurių pozicijos priklauso priimamų 
sprendimų pobūdis. Šiuose santykiuose vyrauja fundamentali mainų315 kate-
gorija, t. y. mainais į įtaką suteikiama informacija, techninės ekspertinės ži-
nios, deklaruojamas politinis palaikymas ir užtikrinamas legitimumas. Trečia 
priežastis, kuri iš dalies siejasi ir su antrąja, yra ta, kad ES politinė sistema neį-
tikėtinai atvira interesų grupių įtakai, netgi palyginus su labiausiai pliuralisti-
nėmis valstybėmis narėmis. Net ir patys Generalinio direktorato pareigūnai 
mano, kad EK yra gana atvira organizacija, kur kreiptis gali kiekvienas. Vals-
tybėms narėms perdavus pagrindines savo kompetencijas, formuojant aplin-
kos politiką į viršvalstybinį lygmenį, lemiamą vaidmenį reguliuodamos aplin-
kos klausimus įgijo Europos institucijos. Tai, kaip jau ir buvo minėta, įvyko 
dėl integruoto Europos ekonomikų poveikio ir dėl valstybių sienas peržen-
giančių aplinkosaugos grėsmių prigimties. Ilgainiui ES institucijos, tokios 
kaip EK ir EP, pačios „pažadino“ daugelį aplinkosaugos interesų grupių ir 
įtraukė jas į aplinkos politikos formavimą. Kokie gi veiksniai lėmė tokį ES 
institucijų palankumą aplinkosaugininkams? Jų galima paminėti keletą: 

1. ES institucijoms interesų grupių prireikė dėl jų techninių žinių ir in-
formacijos, nes be to jos negalėtų plėtoti politinio proceso. Šios insti-
tucijos teikia pirmenybę remtis papildomais informacijos šaltiniais 
(kitais nei juos aprūpina valstybės narės), nes joms pateikiama infor-

                                                
314 Thatcher, M. European Regulation. Richardson, J. (red.) European Union: Power and poli-

cy-making, 2nd edition. London and New York: Routledge, 2004, p. 305–306. 
315 Bouwen, P. A Comparative Study of Business Lobbying in the European Parliament, the Eu-

ropean Commission and the Council of Ministers. Koln, 2002. <http://www.mpi-fg-
koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp02-7.pdf>. 
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macija iš valstybių narių vyriausybių dažniausiai jau yra „perfiltruota“ 
ir politiškai interpretuota, tad jos ieško ir kitų, alternatyvių informa-
cijos šaltinių.316  

2. Šis palankumas aplinkosaugos interesų grupėms ir jų įtraukimas į po-
litinį procesą aiškintinas dar ir tuo, kad ES institucijoms – tai gali-
mybė įtvirtinti ir institucionalizuoti savo viršvalstybinę kompetenciją 
dar vienoje politikos srityje ir kartu maksimizuoti savo biudžetą. An-
tai neįvardytas EK pareigūnas, susijęs su aplinkosauga, teigia: „mano 
kolegos galėtų būti vadinami aplinkosaugokratais, nes nors jie teigia 
norintys išsaugoti aplinką, bet pirmiausia yra suinteresuoti savo pačių 
išlikimu; jie nuolat pabrėžia savo reguliavimo svarbą“317.  

3. Institucionalizuotos sąveikos tarp ES institucijų ir interesų grupių ga-
limybės atsirado dar ir dėl to, kad biurokratai siekia stabilių ir „val-
domų“ santykių su interesų grupėmis kiekvienoje politikos srityje, 
kaip priemonės užtikrinant „suderėtą“ tvarką ar stabilią aplinką, ir 
aplinkosaugos sritis čia ne išimtis. Matome, kad politikos formuoto-
jai siekia „apsaugoti“ susitarimus bei stabilumą ir pripažįsta, kad šia-
me procese dalyvautų įvairiausi „dalininkai“, susiję su konkrečia poli-
tikos sritimi. Pati EK vartoja „dalininko“ terminą vykstant konsulta-
cijos procesui. Pvz., paskelbusi savo pasiūlymus 2001 m. vasarį, kad 
paskatintų ekologiškų produktų gamybą, ji pareiškė, jog diskutuojant 
dėl pasiūlymų į šį procesą kviečiami ir suinteresuoti „dalininkai“, t. y. 
konvencinės aplinkosaugos interesų grupės.318  

Galiausiai pačios aplinkosaugos interesų grupės suvokia pozityvią naudą  
iš Europos lygmens organizacijos. Galima teigti, kad vis labiau stiprėja ES in-
teresų grupių sistemos plėtros motyvacija, atitinkanti daugialygio valdymo 
teoriją – t. y. grupės kuo toliau, tuo labiau suvokia teigiamus Europos lyg-
mens sprendimų pranašumus. Tai ypač būdinga grupėms, kurios siekia spręsti 

                                                
316 Brandt, U.; Svendsen, G. The Political Economy of Climate Change Policy in the EU: Auc-

tion and Grandfathering. Esbjerg, 2003. <http://www.sam.sdu.dk/ime/PDF/brandt 
51.pdf>. 

317 Ruzza, C. „Frame Bridging“ and the New Politics of Persuasion, Advocacy and Influence. 
Warleigh A., Fairbrass J. (red.) Influence and Interests in the European Union: the New Poli-
tics of Persuasion and Advocacy. London: Europa Publications, 2002, p. 105. 

318 Richardson, J. Policy making in the EU: interests, ideas, and garbage cans of primeval soup. 
Richardson, J. (red.) European Union: Power and policy-making, 2nd edition. London and 
New York: Routledge, 2004, p. 20. 
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peržengiančias valstybių sienas problemas, tokias kaip aplinkosaugos. Be to, 
neretai pripažįstama, kad aplinkosaugos interesų grupėms trūksta galimybių 
veikti nacionaliniu lygmeniu. Dar daugiau – čia esama ir tam tikrų grėsmių – 
priešiškos interesų grupės (neretai verslo grupės), dažnai pasitaikantis vyriau-
sybių abejingumas, ES sprendimų įgyvendinimo stoka nacionaliniu lygmeniu 
ir pan. Dėl to šios grupės turi didelę paskatą ieškoti galimybių ES politinėje 
aplinkoje, kur jos turi viešąjį palaikymą, palankią ES teisinę bazę, o po institu-
cinio galių balanso pokyčių – politinės paramos siekiančių ES institucijų pa-
lankumą, todėl per jas gali būti išgirstos ir per jas gali daryti įtaką aplinkosau-
gos politikai. Tai lemia, kad vis daugiau aplinkosaugos interesų grupių savo 
lobistinius išteklius perkelia į viršvalstybinį lygmenį.319 

 
 
Santykiai tarp ES institucijų ir aplinkos interesų grupių 
 
Vertinant santykius tarp ES institucijų ir aplinkos apsaugos interesų gru-

pių, neaišku, kodėl ES institucijos apskritai neignoruoja interesų grupių. Juk 
nėra bendrų ir institucionalizuotų procedūrų, įpareigojančių įtraukti NVO 
atstovaujančius veikėjus į politinį procesą320. Nei reaguoti, nei konsultuotis su 
interesų grupėmis nėra privaloma. Interesų atstovavimo galimybės ET ir ETT 
yra įmanomos. Tačiau kitos ES institucijos – Komisija ir Parlamentas – yra 
atviros dialogui su interesų grupėmis, nes abipusiai sinteresuotas bendradar-
biavimas tarp jų ir interesų grupių gali būti paaiškintas kaip mainų kategori-
ja.321 Institucijas domina informacija ir dalykinė ekspertzė, o interesų gru-
pėms būtinas palaikymas ir galia. Politinis palaikymas būtinas ir kitai pusei – 
EP reikia elektorato paramos. Komisija irgi siekia savo kvazilegitimacijos tam, 
kad išvengtų priekaištų dėl nepakankamo legitimumo. Darosi akivaizdu, kad 
tiek EP, tiek ir EK atvirumo siekiai turi nemažai pragmatizmo požymių. Per-

                                                
319 Mazey, S.; Richardson, J. Interest Groups and EU Policy Making: Organizational Logic and 

Venue Shopping. Richardson, J. (red.) European Union: Power and policy-making, 2nd edi-
tion. London and New York: Routledge, 2004, p. 220–221. 

320 Grossman, E. Bringing politics back in: rethinking the role of economic interest groups in Eu-
ropean integration. 2003. < http://aei.pitt.edu/6495/01/001520_1.PDF>. 

321 Michalowitz, I. Beyond Corporatism and Pluralism: Towards a New Theoretical 
Framework. Warleigh, A., Fairbrass, J. (red.) Influence and Interests in the European Union: 
the New Politics of Persuasion and Advocacy. London: Europa Publications, 2002,  p.  43. 
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sonalo stygius, ypač Komisijoje, apsunkina informacijos generavimą savomis 
jėgomis. Kita vertus, Parlamente jaučiamas dar didesnis informacijos ir įvairių 
mokslo sričių ekspertinių žinių poreikis, nes EP nariais dažniausiai išrenkami 
politikai generalistai, o ne techniniai specialistai. 

Žinant tarpinstitucinę konkurenciją, taip pat stabdžių ir atsvarų poreikį, 
Komisija ir Parlamentas teikia pirmenybę remiantis papildomais informacijos 
šaltiniais (kitais nei juos aprūpina valstybės narės).322 Būtent čia atsiranda ga-
limybės interesų grupėms, besivaržančiomis tarpusavyje, kuri pateiks naujau-
sią papildomą informaciją. Kai tik institucijos nusprendžia, jog jos gavo pa-
kankamai informacijos, kad priimtų sprendimą, interesų grupės gali pabandy-
ti tapti daugiau nei „paprastomis informacijos teikėjomis“ ir pasistengti akty-
viai įveikti patį politinį procesą.323 Kitas svarbus veiksnys, kurį būtina pažy-
mėti, yra tai, kad ES politinėje sistemoje, kaip ir kitose sistemose, institucijos 
nėra tokios neutralios, kokios skelbiasi. Jos siekia ne tik iškelti savo interesus 
ir lemti savo narių pasaulėžiūrą, bet ir dažnai trukdo kitoms institucijoms pri-
sidėti prie politikos formavimo324. Todėl institucinių galių balanso pokyčiai, o 
konkrečiai bendro sprendimo procedūra, anot liberaliojo tarpvyriausybišku-
mo atstovų, buvo sąmoninga taktika, bandant išardyti tradicinę sąjungą tarp 
Parlamento ir Komisijos, pasitelkus „skaldyk ir valdyk“ strategiją. Bendro 
sprendimo procedūra, pasak jų, reiškė ne tiek suverenių galių perdavimą iš 
nacionalinio į europinį lygmenį, kiek galių perskirstymą, kurios jau yra dele-
guotos ES iš valstybių narių Parlamento naudai ir pakenkiant Komisijai. Tai 
buvo padaryta sumažinant Komisijos galią atmesti Parlamento siūlomas pa-
taisas ir palengvinant Parlamento galimybes derėtis tiesiogiai su Taryba.325 Ki-
taip tariant, čia kalba eina apie tarpinstitucinę konkurenciją, kilusią po EP ga-
lių išplėtimo, kuri tapo vienu iš svarbiausių aplinkosaugos interesų grupių įta-
kos šaltinių.  

                                                
322 Brandt, U.; Svendsen, G. The Political Economy of Climate Change Policy in the EU: Auc-

tion and Grandfathering. Esbjerg, 2003, p. 24. <http://www.sam.sdu.dk/ime/PDF/brandt 
51.pdf>. 

323 Ten pat, p. 43–44. 
324 Earnshaw, D.; Wood, J.; Warleigh, A. The European Parliament as Entrepreneur: New 

Trends, New Chalenges. Kn. Warleigh, A.; Fairbrass, J. (red.) Influence and Interests in the 
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325 Ten pat, p. 82. 
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SVEIKATOS  POLITIKOS  RAIDA  
IR  TENDENCIJOS 
 
 
 
Danguolė Jankauskienė 
 
 
 
Sveikatos politikos kūrimo raida 
 
Palyginti su kitomis valstybėmis, sveikatos politikos kūrimas Lietuvoje 

pasižymi savitu istorijos keliu. Lietuvos ir Europos valstybių sveikatos sistemų 
organizavimas ganėtinai skiriasi, tačiau bendrieji principai: teisingumas, prie-
inamumas, priimtinumas, solidarumas, tęstinumas, visapusiškumas, būdingi 
sveikatos politikai, išlieka tie patys326. Keičiantis Lietuvos politinei sistemai 
buvo būtina pertvarkyti ir sveikatos sistemą šalyje. 

Po Nepriklausomybės paskelbimo 1991 metų rudenį atlikti sociologiniai 
tyrimai rodė, kad tik 7 proc. apklaustųjų buvo patenkinti sveikatos politika ir 
sveikatos priežiūros įstaigų darbu, o 80 proc. pageidavo, kad sveikatos apsauga 
būtų reformuojama327. Deja, platesnė visuomenės diskusija dėl sveikatos re-
formos prasidėjo tik 1993–1994 m. su Sveikatos apsaugos reformų biuro, 
kaip Jungtinių Tautų vystymosi programos projekto, atsiradimu328. Pirmiau-
sia medikai susirūpino vis blogėjančia visos sveikatos sistemos ir savo pačių 
padėtimi. Nors Lietuvos sveikatos koncepcijoje ir buvo keliamas tikslas, kad 
gyventojai dalyvautų priimant sveikatos politikos sprendimus, deja, nebuvo 
                                                
326 Jankauskienė, D.; Pečiūra, R. Sveikatos politika ir valdymas, Vilnius: Mykolo Romerio uni-

versitetas, 2007, p. 17–19, 56–88 ir 190–199. 
327 Ibid., p. 244. 
328 Jankauskienė, D. Nuo sveikatos apsaugos reformos biuro idėjų iki restruktūrizavimo 

programos. Sveikatos priežiūros reforma: visuomenės lūkesčiai, vykdytojų ir ekspertų 
vertinimai. VIII Lietuvių tauta ir pasaulis.Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, p. 17–
39.  
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profesionalios patirties, kaip juos įtraukti į šios politikos įgyvendinimą. Nors 
1992 m. visų partijų Seimo narių programose buvo kalbama ir apie sveikatos 
reformą, šiuo veiksniu nepasinaudota. Tai iš dalies galima pateisinti, nes tuo 
metu medikai, ypač vadovai, ekonominės ir socialinės krizės ir įtemptos poli-
tinės padėties sąlygomis daug laiko atidavė besirūpindami paprasčiausiu svei-
katos priežiūros įstaigų išgyvenimu. Teko rūpintis labdara, todėl trūko laiko 
sveikatos reformos reikalams. 

Naujų galimybių sveikatos politikos raidai suteikė labai svarbi rezoliucija, 
priimta 1989 m. Lietuvos gydytojų draugijų sąjungos VI atkuriamajame suva-
žiavime. Remdamiesi šia ypač reikšminga rezoliucija, medikai įsipareigojo plė-
toti naują Lietuvos sveikatos koncepciją pagal naujosios visuomenės sveikatos 
principus, kuriuos pateikė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)329. 1990 me-
tais buvo parengtas leidinys „Lietuvos sveikatos ataskaita-1990“. Duomenų 
šiam darbui kaupimas, publikavimas padarė lemiamą įtaką viešinant pesimis-
tinę ateities Lietuvos gyventojų sveikatos būklės prognozę. Leidinyje buvo 
akivaizdžiai parodyta esminių sveikatos apsaugos pokyčių būtinybė atsižvel-
giant į politinius, socialinius ir ekonominius pokyčius. Šie ypač veikia gyven-
tojų sveikatos būklę.  

Lietuvos medikai pradėjo plačias diskusijas apie sveikatos priežiūros si-
stemos pertvarką, pabrėždami bendruosius būsimos sveikatos politikos aspek-
tus: pereiti nuo finansavimo iš smunkančių mokesčių prie finansavimo iš 
sveikatos draudimo įmokų apmokant sveikatos priežiūros įstaigoms pagal 
principą, „pinigai seka paskui pacientą“, atskirti valstybinį Lietuvos sveikatos 
apsaugos sektoriaus administravimą nuo Sovietų Sąjungos administravimo, 
sukuriant Lietuvos nacionalinę sistemą, nuosekliai atsisakyti finansavimo pa-
gal sąmatas, pertvarkyti pirminę sveikatos priežiūrą ir kt.  

Svarbų vaidmenį tuomet suvaidino PSO koncepcija „Sveikata visiems-
2000“, reikalavusi Lietuvos politikų reakcijos į šią strategiją, ir vėliau naujas 
Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentas „Sveikata XXI amžiuje“330. 

Sveikatos apsaugoje reforma įteisinta 1991 m. spalio 30 dieną, Seimui 
patvirtinus Nacionalinę sveikatos koncepciją. Vyravo nuomonė, kad Lietuvai 
pereinant prie savarankiškos ekonomikos, keičiantis jos struktūrai ir valdy-
mui, bendras vartojimo lygis kurį laiką mažės. Kadangi sveikata – gyvybinis 
tautos egzistavimo poreikis, būtina, kad galimų ekonominių sukrėtimų laiko-

                                                
329 Ibid. 
330 Sveikata visiems XXI amžiuje. Vilnius: Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, 1999. 
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tarpiu realus sveikatos apsaugai naudojamų išteklių dydis nesumažėtų331. De-
ja, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 1990–1995 m. išlaidos 
vieno gyventojo sveikatos apsaugai pereinamuoju laikotarpiu sumažėjo apie 
40–60 proc. Užtruko penketas metų, kad būtų atstatytas šis sumažėjimas. 
Koncepcijoje buvo išreikštas Vyriausybės siekis įgyvendinti aktyvią sveikatos 
politiką ir pirminę sveikatos priežiūrą bei ligų prevenciją, taip pat sveikatos 
ugdymą, mokymą ir tausojimą, įgyvendinti sveikatos priežiūros finansavimo 
reformą, sukuriant finansavimo sistemą, grindžiamą ne tik bendraisiais su-
renkamais mokesčiais, bet ir sveikatos draudimo lėšomis. Lietuvos Respubli-
kos Seimas pageidavo, kad būtų parengta Lietuvos sveikatos programa kaip 
šios koncepcijos vykdymo dokumentas. Deja, programa pradėta rengti gana 
vėlai – tik 1996 m., o patvirtinta tik 1998 m.332 Šiuo laikotarpiu ypač išryškė-
jo Lietuvos aukščiausio lygio politikų ir pareigūnų naujosios visuomenės svei-
katos teorijos ir praktikos mokymo būtinybė, nes naujos sveikatos politikos 
teorijos principus perprato toli gražu ne kiekvienas.  

Kai Lietuvai atsirado galimybė gauti techninę pagalbą iš Europos Bendri-
jos PHARE programos, Sveikatos apsaugos ministerija paprašė parengti svei-
katos politikos ir strategijos struktūrą, kuri turėtų būti grindžiama PSO 
„Sveikata visiems-2000“ programos principais. Prof. V. Grabauskas straipsny-
je „Sveikatos politikos Europoje vystymosi analizė: padėtis Lietuvoje“ rašė: 
„Labai svarbus žingsnis sveikatos reformos srityje buvo naujai mąstančių Svei-
katos politikų atsiradimas.“333  

Deja, kol nebuvo patvirtinta Lietuvos sveikatos programa, kaip Naciona-
linės sveikatos koncepcijos įgyvendinimo strategija ir priemonių planavimo 
pagrindas, bei sveikatos srities įstatymai, užtikrinantys sveikatos politikos tęs-
tinumą, kiekviena nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė savaip interpretavo 
Sveikatos koncepciją ir savo programose kėlė vis kitus sveikatos reformos tiks-
lus334. 

                                                
331 LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos koncepcijos ir 
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1993 m. buvo įsteigtas Sveikatos apsaugos reformų biuras. Jo steigėjai 
tuomet rašė: „Mūsų sparčiai į demokratiją žengiančioje valstybėje visi siekiame, 
kad kiekvieno žmogaus nuomonė būtų išgirsta, bet taip pat norime, kad kiekvie-
nas savo nuomonę reikštų atsakingai. Žmonės turi būti gerai informuoti, su-
prasti ir išmanyti, apie ką kalbama. O nuomonę dėl savo didžiausios vertybės – 
sveikatos – galime ir turime pareikšti visi, taigi, ir dalyvauti sprendžiant, kokios 
sveikatos apsaugos norėtume.“335 

Formuojantis Lietuvos sveikatos politikai ir strategijai, neišvengta nuo-
monių įvairovės. Tai rodo, kad Lietuva pasirinko nors ir ilgesnį (priešingai 
nuo Estijos), bet mokslininkų pagrįstą ir Lietuvos medikų bei organizatorių 
diskusijose visapusiškai apsvarstytą sveikatos reformos kelią. Šių modernios 
sveikatos politikos pagrindų įtvirtinimas sveikatos sistemą reglamentuojan-
čiuose teisės aktuose užtikrino, kad Lietuvos sveikatos politika būtų sufor-
muota remiantis pagrindiniais jos principais, teisingumu, prieinamumu, pri-
imtinumu, tęstinumu, solidarumu, visapusiškumu, laisvu piliečių pasirinki-
mu. Medikų nuomonės skyrėsi, kaip ši politika turi būti įgyvendinama. Išryš-
kėjo nuosaikių ir radikalių reformų šalininkai. Priimant sprendimus atsižvelg-
ta į tai, kad planuoti ilgalaikės reformos strategiją ekonominės, politinės ir so-
cialinės krizės metu yra sunku, todėl pasirinktas nuosaikusis sveikatos apsau-
gos reformos vykdymo variantas – negriauti ir neardyti buvusios sistemos, bet 
pamažu ją pertvarkyti – iš pradžių remiantis išbandytomis vietos iniciatyvo-
mis, o vėliau, priėmus reikiamus įstatymus, – nacionaliniu mastu. 

Pirmiausia buvo suformuotos už sveikatos politiką atsakingos struktū-
ros. Sveikatos politika tapo ne vien Sveikatos apsaugos ministerijos atsako-
mybe. 1998 m. įsteigta Nacionalinė sveikatos taryba. Tai Lietuvos Respubli-
kos Seimui atsiskaityti privalanti sveikatos politikos koordinavimo institucija, 
kuri teikia išvadas dėl valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklių, Lietuvos 
sveikatos programos ir kitų valstybinių sveikatos programų, rengia ir kasmet 
teikia Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatos ir sveikatos politikos forma-
vimo ir įgyvendinimo būklę. Taip aukščiausiu valstybės lygmeniu yra užtikri-
nama informacija visuomenei ir jos išrinktiems nariams apie sveikatos politi-
kos įgyvendinimą ir jos tiesioginius rezultatus gyventojų sveikatai. Lietuvos 

                                                
335 Jankauskienė, D. Nuo sveikatos apsaugos reformos biuro idėjų iki restruktūrizavimo 

programos. Sveikatos priežiūros reforma: visuomenės lūkesčiai, vykdytojų ir ekspertų 
vertinimai. VIII Lietuvių tauta ir pasaulis.Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, p. 17–
39.  
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Respublikos sveikatos sistemos įstatymas nustatė Nacionalinės sveikatos ta-
rybos veiklos sritis bei formavimo principus336. Nacionalinė sveikatos taryba 
sudaroma ir veikia pagal Seimo patvirtintus nuostatus. Nacionalinę sveikatos 
tarybą sudaro 17 narių: iš Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotų savival-
dybių bendruomenių sveikatos tarybų atstovų, iš visuomeninių organizacijų, 
ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų, iš visuomenės sveikatos ir 
kitų specialistų.  

Regioniniu arba apskričių lygmeniu įkurta Apskrities gydytojo tarnyba. 
Tai viešojo administravimo institucija apskrities struktūroje, sudaryta iš vals-
tybės tarnautojų, atsakingų už asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ko-
ordinavimą apskrityje. Jų pagrindinis tikslas tvarkyti sveikatinimo reikalus 
apskrityje, organizuoti sveikatos priežiūros planavimą ir paslaugų užtikrini-
mą, įgyvendinant Vyriausybės sveikatos politiką užtikrinti gyventojų sveika-
tos saugojimą, tausojimą ir gerinimą.  

Savivaldos lygmeniu veikia Savivaldybės gydytojo tarnyba, atsakinga už 
pirminės sveikatos priežiūros organizavimą savivaldybėje. Šio valstybės tar-
nautojo uždaviniai: įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką; de-
rinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveika-
tos programas; organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų, esančių savivaldybės 
teritorijoje, sanitarinę priežiūrą; koordinuoti asmens, visuomenės sveikatos 
priežiūros ir farmacinės veiklos įstaigų veiklą savivaldybės teritorijoje. Šiuo 
laikotarpiu yra svarstoma, ar pasiteisino šių struktūrų sukūrimas. Tačiau, vie-
naip ar kitaip, kompetentinga sveikatos politikos įgyvendinimo reikalus ko-
ordinuojanti institucija yra reikalinga atitinkamais valstybės valdymo lygiais. 

Iki 2000 m. sveikatos politikos formavimas bei jos rezultatai, kuriuos at-
spindi gyventojų sveikatos rodikliai, vyko gana sklandžiai: standartizuoti pa-
gal amžių gyventojų mirtingumo rodikliai 1994–2000 m. praktiškai nuo visų 
pagrindinių mirties priežasčių įspūdingai mažėjo. Tam darė įtaką ir sveikatos 
sektoriaus pastangos, ypač motinos ir vaiko bei perinatalinių ligų profilakti-
kos, imunoprofilaktikos, diabeto kontrolės ir kitose programose. Deja, vėliau 
sveikatos sektoriaus finansavimas ėmė smarkiai atsilikti nuo BVP kilimo 
tempų, todėl sveikatos sektorius, veikdamas bendroje valstybės ūkio kainų bei 
pasaulio sveikatos technologijų vystymosi aplinkoje, susidūrė su ryškia įtampa 
finansinių išteklių srityje. Sveikatos programos, susijusios su ligų profilaktika 
bei sisteminėmis pertvarkomis, buvo pernelyg menkai finansuojamos. Kitų, 

                                                
336 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 67 str. Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-2995. 
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ne sveikatos, sektorių veikla sveikatinimo srityje tuo laikotarpiu taip pat nė 
kiek nesuaktyvėjo. Be to, pastaruoju metu nuo 2003 m. neigiama linkme pa-
sikeitė šalies demografiniai rodikliai, įtaką darė jaunų žmonių emigracija. Gy-
ventojų mirtingumo, o kartu ir vidutinės gyvenimo trukmės rodikliai ėmė 
blogėti. Nerimą kelia, kad šis blogėjimas tik iš dalies susijęs su gyventojų senė-
jimu. 2006 m. Seimui pristatytame Nacionalinės sveikatos tarybos metiniame 
pranešime pabrėžiama, kad apmaudu, jog buvusios teigiamos gyventojų svei-
katos tendencijos po 2000 m. pakrypo neigiama linkme, ir įspėta, jog sveika-
tos sektoriaus galimybės tai koreguoti savomis jėgomis senka.  

Sveikatos politikai stiprią įtaką daro ne tik sveikatos sistemos vidaus, bet 
ir išorės veiksniai. Žinoma, jeigu būtų nagrinėjamos atskiros sveikatos politi-
kos sritys, kaip, pvz., alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas, traumatizmo 
profilaktika, jose būtų galima įžvelgti gana daug sveikatos politikos klaidų, 
ypač alkoholio politikoje.  

2007 m. teikiamame Nacionalinės sveikatos tarybos metiniame prane-
šime Seimui pagal atskirą metodiką, taikytą Europos Sąjungos sveikatos prie-
žiūros tyrimo programoje, kuriai vadovavo mokslininkas prof. W. Hollandas, 
pateikiami duomenys apie Lietuvos gyventojų išvengiamo mirtingumo įtaką 
vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei. Daroma išvada, kad išvengiamo mir-
tingumo aspektu po 2003 m. sveikatos priežiūros veiksmingumo rodikliai ar-
ba mirtys nuo ligų, kurias buvo galima pagydyti (5–64 m. gyventojų tuberku-
liozės, gimdos kaklelio piktybinių navikų, apendicito, išvaržų, tulžies pūslės 
akmenligės, 5–44 metų lėtinės reumatinės širdies ligos, bronchinės astmos, 
35–64 metų hipertenzinės ligos ir smegenų kraujotakos sutrikimų, 1–14 me-
tų kvėpavimo sutrikimų, 5–64 metų Hodžkino ligos), darė mažiau įtakos Lie-
tuvoje nei sveikatos politikos veiksmingumo, t. y. mirtys nuo ligų, kuriomis 
galima užkirsti kelią prevencinėmis priemonėmis, rodikliai (dėl trachėjos, 
bronchų ir plaučių vėžio, susijusių su rūkymu, kepenų cirozės, susijusios su 
alkoholio vartojimu ir traumų, susijusių su transporto įvykiais)337. Žinoma, 
vien šiais duomenimis remiantis suabsoliutinti ir pasakyti, kad sveikatos poli-
tika šiuo laikotarpiu buvo neteisinga, būtų netinkama, nes mirtingumui įtaką 
daro ilgalaikiai veiksniai. Tačiau akivaizdu, kad trumpu laikotarpiu padidėjęs 
mirtingumas nuo traumų, ypač jaunų žmonių, yra klaidingos sveikatos politi-
kos, už kurią atsako ne vien Sveikatos apsaugos ministerija, padarinys. Iki 
2007 m. alkoholio, tabako politiką veikiantys įstatymai buvo gerokai liberali-

                                                
337 Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2007. Vilnius, 2008, p. 10–24.  
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zuoti. Tai paskatino šių žalingų veiksnių paplitimą visuomenėje. Traumatiz-
mo profilaktika susirūpinta taip pat tik po 2006 m., todėl jos rezultatų dar 
teks palaukti, nors po truputį jau matomi pirmieji rezultatai.  

Apibendrinant sveikatos politikos formavimo istoriją, galima teigti, jog pa-
sirinkta sveikatos politika ir sveikatos reformos strategija Lietuvoje, palyginti su 
kitomis šalimis, buvo moksliškai pagrįsta ir tarptautinėje erdvėje gerai įvertinta, 
tačiau ją įgyvendinant buvo gana daug neišspręstų problemų ir blaškymosi, ypač 
alkoholio ir traumatizmo profilaktikos srityje. Iki 2000 metų sveikatos politikos 
sprendimai teigiamai atsispindėjo gyventojų sveikatos rodiklių rezultatuose: gy-
ventojų mirtingumas beveik nuo visų ligų gerokai sumažėjo. Po 2001-ųjų gyven-
tojų sveikatos rodikliams lemiamą įtaką turėjo gyventojų senėjimo ir emigraci-
jos, sveikatos sektoriaus finansavimo bei kitų, ne sveikatos sektorių, veiklos nee-
fektyvumas: alkoholio, tabako, traumatizmo profilaktikos politika, kuriems 
sveikatos sektorius reikiamos lyderystės neužtikrino. Formuojant sveikatos poli-
tiką dalyvavo daugiausia medikai. Pradžioje gyventojai menkai dalyvavo pri-
imdami sprendimus. Tik pastaruoju laikotarpiu piliečių dalyvavimas šioje veik-
loje suaktyvėjo. Nuolatinė valdžios pareigūnų kaita neužtikrino nuoseklaus 
sveikatos reformos tęstinumo, neišvengta blaškymosi įvairiose srityse. Tačiau pa-
grindinių konceptualių dokumentų patvirtinimas Seimo lygmeniu (Nacionali-
nė sveikatos koncepcija, Lietuvos sveikatos programa, visuomenės sveikatos pro-
gramos) sudarė sąlygas sveikatos politikai išlikti moksliškai pagrįstose koncepcijo-
se. 

 
 
Sveikatos sistemos ir jos valdymo pertvarkos įgyvendinimas 
 
Sveikatos politikos įgyvendinimas kelia daug problemų visose valstybėse, 

ir todėl nuolat tyrinėjamas. Ekonomiškai labiau išsivysčiusios valstybės pa-
prastai daugiau dėmesio skiria savo piliečių sveikatai ir socialinei būklei. Tai 
bendra tendencija ne tik Europoje. 

 
Valdymo pertvarkos: Į Nepriklausomybę Lietuva įžengė turėdama Se-

maškos sveikatos apsaugos organizavimo modelį, be privalumų turintį ir ne-
mažai trūkumų. Šie trūkumai buvo susiję su ribotais savais ištekliais, o tai la-
bai pasireiškė pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais. Brangi, centrali-
zuoto valdymo, neskatinanti vietos valdžios iniciatyvos ir atsakomybės, be 
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sveikatos įstatymų, ypač specializuota, ydingai ir nepakankamai finansuoja-
ma, medikų mažų atlyginimų sistema aiškiai rodė pertvarkos poreikį338. At-
kreiptas dėmesys į nepakankamą sveikatos mokymą, sveikos gyvensenos trū-
kumą bei ligų profilaktiką. Kartu pabrėžtas ir prastų medicinos technologijų, 
taip pat medikų žinių trūkumas. Ir socialinės, ir medicininės problemos lėmė 
spartų natūralaus gyventojų prieaugio smukimą, kūdikių mirtingumo, jaut-
riausio socialinio ekonominio sveikatos rodiklio, 1992 m. padidėjimą iki 16,4 
/ 1000-čiui gyvų gimusių naujagimių (ekonomiškai išsivysčiusiose valstybėse 
jis tuomet tebuvo apie 6 / 1000). Žinoma, prie rodiklio staigaus padidėjimo 
prisidėjo ir naujai patvirtinta kūdikių mirtingumo skaičiavimo metodika, re-
gistruojant mirusius nuo 500 g kūno masės ir 22 nėštumo savaičių naujagi-
mius (anksčiau buvo fiksuojamos mirtys tik nuo 1000 g ir nuo 28 nėštumo 
savaičių). Tačiau ir įvertinus šios naujosios tvarkos atliktas pataisas, akivaizdu, 
jog kūdikių mirtingumas vis dėlto padidėjo. Vidutinė gyventojų, ypač vyrų, 
gyvenimo trukmė, kurią pradėta lyginti su išsivysčiusių Europos valstybių ro-
dikliu, vertė daryti pesimistines ateities prognozes. Pirmaisiais nepriklauso-
mybės metais sparčiai ėmė gausėti vadinamųjų socialinių ligų – tuberkuliozės, 
sifilio, gonorėjos atvejų. Sukrėtė gyventojų, ypač kaimo, mirštamumas nuo lė-
tinio alkoholizmo, pritrenkiantis savižudybių skaičius. Išnagrinėti visuome-
nės sveikatos rodikliai parodė, jog yra didelis piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu, 
rūkančiųjų skaičius, aukštas traumatizmo, nusikalstamumo lygis, blogos dar-
bo sąlygos, nesveika aplinka, netinkama ligų profilaktika ir sveikatos inspekci-
ja. Tai rodė, kad sveikatos apsaugos sistemą reikia iš esmės pertvarkyti. Eko-
nomistų atliktos analizės rodė, kad sveikatos apsaugos išteklius naudojame 
neveiksmingai ir netikslingai. Išryškėjo dideli socialiniai-ekonominiai netoly-
gumai339. Pvz., 1994 m. skirtų lėšų vienam gyventojui santykis įvairiuose rajo-
nuose skyrėsi daugiau nei du kartus, o aprūpinimas gydytojais, slaugos perso-
nalu bei lovomis buvo vos ne du kartus didesnis Lietuvoje nei išsivysčiusiose 
Europos valstybėse. Ketvirtadalis lovų mūsų šalyje buvo nenaudojamos. Ligo-
ninės, ypač kaimo vietovėse, buvo labai prastai aprūpintos medicinos aparatū-
ra ir įranga, medicinos technologijos 20–30 metų atsilikusios nuo kitų Vaka-
rų išsivysčiusių šalių.  

                                                
338 Jankauskienė, D. Sveikatos priežiūros reformos poveikio vertinimas: sveikatos priežiūros 

prieinamumas ir kokybė. Visuomenės sveikata. 2000, Nr. 1, p. 81–91;  
339 Kalėdienė, R. Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų vidutinės būsimo gyvenimo trukmės paly-

ginamoji analizė. Sociologija: praeitis ir perspektyvos. Kaunas. 1998, p. 244–248. 



 853

1992 m. buvo pradėtas decentralizuoti sveikatos priežiūros įstaigų val-
dymas. 1997–1998 m. įvyko antrasis decentralizacijos etapas, kai didžioji 
Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldumo dalis asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų perduotos į apskričių, o kai kurios į savivaldybių priklausomybę340. Po 
šio žingsnio buvo suformuota nauja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 
struktūra. Pagal Sveikatos sistemos įstatymą ji sudaryta iš asmens sveikatos 
priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos ir mokamų 
sveikatos priežiūros paslaugų. Sveikatos apsaugos sistema pagal savo nomenk-
latūrą iš pagrindų skyrėsi nuo buvusios teritoriniu ir instituciniu principu su-
formuotos Semaškos sveikatos sistemos valdymo. 

Tolimesniam sveikatos sistemos vystymui buvo pasirinktas įrankis – 
veikti jos efektyvumą pirmiausia per finansavimo paskatas, pasirenkant mišrią 
(„biudžetinę ir draudžiamąją“) finansavimo sistemą, kurioje esminį vaidmenį 
vaidina privalomojo sveikatos draudimo sistema. 

Reformos centre pereita prie šeimos gydytojų pirminės sveikatos priežiū-
ros (PSP) modelio, keičiant gydytojų specialistų specializuotos pagalbos orga-
nizavimą į holistiniu principu paremtą bendrosios praktikos (šeimos) gydyto-
jų priežiūrą. Tam reikėjo pakeisti visą bendrosios praktikos gydytojų rengimo 
sistemą ir ambulatorinės pagalbos sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymą. Šaly-
je, kaip ir visoje Europoje, sparčiai augant psichinės sveikatos sutrikimams, 
prie pirminės sveikatos priežiūros grandies imta kurti psichikos sveikatos 
centrus ar PSP padalinius, kuriuose pradėta teikti kvalifikuota psichikos svei-
katos priežiūra. Pamažu imta rūpintis psichikos ligonių užimtumu ir sociali-
nės reabilitacijos klausimais.  

Visuomenės sveikatos politikai vystyti ir ryšiams bendruomenėje skatinti 
sukurtos savivaldybėse bendruomenių sveikatos tarybos, atsakingos už vietos 
visuomenės sveikatos programų koordinavimą savivaldybėje. Sukurtas ir ben-
druomenės sveikatos fondas, iš kurio buvo finansuojamos sveikatos progra-
mos. Tačiau ilgainiui buvo nuspręsta fondo atsisakyti, paliekant tik specialiąją 
savivaldybės visuomenės sveikatos programą. Taigi dėmesys sveikatinimo 
veiklai bendruomenėse ir savivaldybėse tebėra nepakankamas. Savivaldos ga-
limybės tvarkyti sveikatos reikalus vietiniu lygmeniu dėl daugelio priežasčių, 
užprogramuotų pačiame savivaldos organizavime, yra ribotos.  

                                                
340 SAM 1997 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 359 „Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiū-

ros įstaigų lygių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo“ Valstybės ži-
nios. 2003, Nr. 37-1624. 
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Nepaisant spartaus medicinos technologijų diegimo tempo Lietuvoje, 
svarbus trūkumas įgyvendinant sveikatos politiką buvo sprendimas atidėti vi-
suomenės sveikatos sektoriaus reformą. Priešingai nei asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų, kurių esminė restruktūrizacija pradėta tik 2005 metais, visuo-
menės sveikatos priežiūros sistema buvo pertvarkoma keletą kartų, tik kei-
čiant sveikatos priežiūros įstaigų struktūrą ir mažai rūpinantis personalo ge-
bėjimais. Iš šios sistemos darbuotojų buvo tikimasi lyderiavimo telkiant ben-
druomenes, vystant stambius judėjimus, ir skatinant kitas žinybas veiksmams 
už sveikatos ugdymą bei ligų profilaktiką. Tarpžinybinio bendradarbiavimo 
poreikis tapo daugiau medikų deklaracija, nes jam užtikrinti reikalingos va-
dybinės pastangos ir labai konkretus kasdienių pastangų ir atkaklumo reika-
laujantis darbas. Tuo tarpu pati visuomenės sveikatos įstaigų struktūra buvo 
ir toliau tebeformuojama daugiau visuomenės sveikatos kontrolei užtikrinti, 
sutelkiant galias ir dėmesį centrinės ir regionų pavaldumo visuomenės sveika-
tos įstaigoms. Nuo visuomenės sveikatos veiklos buvo visiškai nušalintos savi-
valdybės. Tik 2007 m., pakeitus Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą, at-
sirado Visuomenės sveikatos biurai savivaldybėse, jiems suformuota ben-
druomenės telkimo bei sveikatinimo veiklos koordinavimo misija. Biurams 
trūksta kvalifikuotų ir lyderiauti pasiruošusių kadrų. Ruošiant specialistus vi-
suomenės sveikatos tarnybai su biomedicininio požiūrio į visuomenės sveika-
tą dominante, visuomenės sveikatos reforma ir toliau gana sunkiai skinsis sau 
kelią. Būtina su bendruomenėmis savivaldybės įstaigose dirbsiančius specialis-
tus rengti taip, kad jie įgytų sveikatos politikos, valdymo, viešojo administra-
vimo, sveikatos teisės ir ekonomikos žinių ir gebėjimų.  

 
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Įgyvendinant sveikatos politiką 

labai svarbus vaidmuo buvo skiriamas sveikatos paslaugų kokybei vertinti ir 
matuoti. 1990–1998 m. atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad visuomenė la-
bai susirūpinusi teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybe. Sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybė priklauso nuo medicinos technologijų, kurių at-
naujinimas brangiai kainuoja, medikų žinių ir darbo organizavimo. Nuo 1998 
m. valstybės mastu praktiškai pradėtos įgyvendinti kai kurios sveikatos prie-
žiūros paslaugų kokybės priemonės. 1998 m. spalio 6 d. išleistas SAM įsaky-
mas Nr. 571 „Dėl lokalaus medicininio audito“341. Šiuo įsakymu sveikatos 

                                                
341 Sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 571 „Dėl lokalaus medicini-

nio audito“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 89-2469. 
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priežiūros įstaigos šalia įstatymais numatyto gydytojų ir įstaigų licencijavimo 
privalėjo įsisteigti lokalaus medicinos audito tarnybas ir sukurti kokybės 
kontrolės sistemą įstaigose. Tačiau reikia pabrėžti, kad kokybės vadybos žinių 
sveikatos priežiūros įstaigos lig šiol stokoja, todėl Valstybinės medicinos audi-
to inspekcijos tyrimai rodo, jog kokybės užtikrinimo sistema Lietuvoje dar 
neveiksminga. 2004 m. rugsėjo 14 d. SAM išleido įsakymą Nr. V-642, kuriuo 
patvirtino Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005–2010 m. progra-
mą342. Lietuvai pavyko po Nepriklausomybės paskelbimo ženkliai sumažinti 
medicinos technologijų kokybės atotrūkį nuo kitų išsivysčiusių valstybių. 
Tam prireikė didelių sąnaudų, dažnai aukojant net medikų darbo užmokesčio 
kėlimo galimybes.  

2008 m. atlikto sociologinio tyrimo metu 64 proc. visuomenės (tik kele-
tu procentų daugiau nei 2000 m.) buvo patenkinti sveikatos paslaugų koky-
be343. Tačiau norint gerinti paslaugų kokybę, reikia kur kas didesnio dėmesio. 

 
Finansavimo pertvarka. Nuo 1996 m. Lietuvoje pradėta taikyti mišraus 

finansavimo sistema, kurios didžiąją dalį sudaro privalomojo sveikatos drau-
dimo mokesčiai, apie trečdalį sudaro tiesioginės gyventojų išlaidos ir nedidelę 
dalį – valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimai. 

Visos lėšos, kuriomis disponuoja Lietuvos Respublikos sveikatos sekto-
rius, 2007 m. sudarė apie 6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), iš kurio 
visuomeninio finansavimo dalis buvo 4,3 proc. nuo BVP. Bendrajam vidaus 
produktui Lietuvoje tendencingai kasmet didėjant, sveikatos draudimo fondo 
biudžete šios tendencijos nebuvo (1 pav.). Tai sudarė rimtas kliūtis planuo-
jant sveikatos priežiūros pertvarkas ir sveikatos priežiūros paslaugų kainas.  

Visuomeninio finansavimo dalis daugiausia yra dengiama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo biužeto (PSDF). PSDF 2007 m. sudarė 3,640 mlrd., 
2008 m. – 4,386 mlrd., o 2009 m. – 4,388 mlrd. litų. Sveikatos draudimo 
įstatyme numatytas ir papildomas privatus sveikatos draudimas, tačiau Lietu-
voje jis nėra populiarus, juo naudojasi tik nedidelė, daugiausia stambių ar už-
sienio kapitalo įmonių darbdavių apdrausta gyventojų dalis. Tiesioginės gy-

                                                
342 SAM 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-642 „Dėl Sveikatos priežiūros kokybės užtikri-

nimo 2005–2010 m. programos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 144- 5268. 
343 Jankauskienė, D., et al. Pacientų dalyvavimo sveikatos apsaugos procese įvertinimas. Visuo-

menės sveikata, 2008, 3:10–19. 
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ventojų išlaidos sveikatai 2007 m., namų ūkio tyrimų duomenimis, Lietuvoje 
sudarė 1,4623 mrd. Lt., arba 1,5 proc. nuo BVP.  
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1 pav. Bendrojo vidaus produkto ir privalomojo sveikatos draudimo fondo augimo 

2000–2007 metais palyginimas. 
 
 
Finansavimo pertvarkymas – tai vienas iš būdų, padedančių vykdyti 

sveikatos reformos iškeltus tikslus. Bendras sveikatos priežiūros finansavimo 
mastas (visuomeninis ir privatus) atitiktų Europos Sąjungos šalių praktiką, jei 
sudarytų mažiausiai 8–9 procentus bendrojo vidaus produkto. Tai gana ryš-
kūs skirtumas nuo tikrovės, akivaizdžiai veikiantis sveikatos reformos rezulta-
tus.  

Apibendrinant sveikatos priežiūros politikos ir valdymo reformą, kai ji 
įgyvendinama po 1991 m. Nacionalinės sveikatos koncepcijos patvirtinimo, 
galima išvardyti šiuos pagrindinius žingsnius: 

� Sveikatos priežiūros įstaigų decentralizavimas (1992, 1997); 
� Medicinos specialistų rengimo pertvarka universitetuose (1992); 
� Sveikatos informacinės sistemos pertvarkymas (1993); 
� Darbo komandoje patirties atsiradimas (1993) (SARB); 
� Sveikatos draudimo finansavimo sistemos kūrimas (1993–1996); 
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� Programinio finansavimo ir valdymo atsiradimas (1993); 
� Nacionalinės sveikatos sistemos struktūros paskelbimas (1994 m. 

Sveikatos sistemos įstatyme); 
� Visuomenės sveikatos vadybos programos atsiradimas KMU (1998); 
� Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir jų viešojo administravimo for-

mų atsiradimas (1996); 
� TLK – apskričių gydytojo ir savivaldybės gydytojo bendradarbiavimo 

priemonių atsiradimas (1998) (TLK stebėtojų tarybos); 
� Sveikatos kokybės užtikrinimo elementų atsiradimas – lokalaus medi-

cinos audito tarnybos įstaigose (1998); 
� Savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų, LRV sveikatos reikalų 

komisijos, Nacionalinės sveikatos tarybos įkūrimas (1998–2000); 
� Sveikatos politiką koordinuojančių institucijų įkūrimas (nuo 1998 m.); 
� Pirminės sveikatos priežiūros valdymo pertvarka ir PSP plėtros planų 

savivaldybėse patvirtinimas (nuo 1995 m.); 
� Nacionalinės vaistų politikos nuostatos (2003 m. patvirtintos Seime); 
� Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas (Strategija patvirtinta 

LRV 2003 m.); 
� Profilaktinių sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, įgyvendi-

nimo pradžia (2005); 
� Visuomenės sveikatos sveikatos strategijos ir naujų įstatymų priėmi-

mas (2006–2007); 
� Konkurencinių sąlygų tarp SP įstaigų įtvirtinimas (2008–2009); 
� Atskiro draudimo mokesčio piliečiams įvedimas (2009). 
Įvertinus sveikatos apsaugos finansavimo makroekonominius bei mikroe-

konominius rodiklius, būtų galima teigti, jog sveikatos apsaugos finansavimo  
pertvarka paskatino sveikatos priežiūros įstaigas tikslingiau planuoti ir panau-
doti lėšas, suteikiant joms savarankiškumą. Tačiau šis savarankiškumas buvo 
sąlyginis, nes vyravo griežtas paslaugų kainodaros mechanizmas nustatant ba-
zines kainas, t. y. ne rinkos, o valstybės reguliuojamas kainas sveikatos priežiūros 
įstaigoms. Jos, įvairiais vertinimais, tesudarė 60–80 proc. realios paslaugų kai-
nos vertės. Per vėlai buvo panaudota ir kita galima vadybinė priemonė sistemos 
efektyvumui pasiekti, pvz., sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas, pla-
nuojant sveikatos priežiūros įstaigų kiekį ir struktūrą regioniniu ir savivaldybių 
mastu. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo programa patvirtinta tik 
2003 m. pabaigoje. 2004-ieji buvo skirti regionų planams sukurti. Todėl sveika-
tos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo procesas prasidėjo tik 2005 m. ir jos ryš-
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kesniais rezultatais bus galima pasidžiaugti daug vėliau. Dėl nepakankamo gy-
ventojų dalyvavimo sveikatos sistemos procese ir dėl politinės valios stokos vargu 
ar galima tikėtis, kad greitai padidės sveikatos apsaugos finansavimas (kad pri-
lygtų ES valstybių išlaidų vidurkiui). Todėl kelias, vedantis realių sveikatos pa-
slaugų kainų nustatymo link, būtų privačių sveikatos priežiūros įstaigų lygina-
mojo svorio didinimas ir lygių konkurencijos sąlygų su valstybinėmis sveikatos 
priežiūros įstaigomis nustatymas. Tai sudarytų natūralų rinkos spaudimą spręs-
ti sveikatos paslaugų kainodaros ir papildomo sveikatos draudimo klausimus. 
Būtina investuoti į ligų profilaktiką per svaresnį profilaktinių sveikatos progra-
mų rėmimą ir jų įgyvendinimo kontrolę.  

 
 
Sveikatos politikos ir jos įgyvendinimo vertinimas  
ir problemos 
 
Sveikatos politikos įgyvendinimas Lietuvoje yra tiesiogiai susijęs su svei-

katos sistemos reforma arba sveikatos sistemos pertvarka. Sveikatos sistemos 
reforma – tai nuolatinis procesas, kurio tikslas pasiekti teigiamų pokyčių na-
cionalinėje sveikatos politikoje ir sistemoje per sveikatos programų vykdymą 
bei kitus veiksmus, nukreiptus į iškeltų tikslų ir prioritetų, įstatymų ir įstaty-
mų įgyvendinamųjų teisės aktų vykdymą344. Sveikatos reforma yra procesas, 
nukreiptas į organizacinių ir valdymo struktūrų keitimą, taip pat į finansavi-
mo šaltinių, finansavimo mechanizmų ir sveikatos priežiūros išteklių keitimą 
visos šalies mastu tiek prevencinėje, tiek gydomojoje, tiek visuomenės sveika-
tos srityje valstybiniame ir privačiame sektoriuje, užtikrinant pirminio, antri-
nio ir tretinio lygio sveikatos priežiūrą. Tai daugiausia įgyvendinama per 
funkcijų, atsakomybės pokyčius, sprendimų priėmimą. 

Esminės sveikatos reformos valstybėje pradedamos vykdyti tada, kai 
sveikatos sistema ima nebetenkinti vartotojų poreikių, kai sistema tampa 
ekonomiškai neveiksminga dėl per didelių jos sąnaudų, kai sveikatos sistemos 
valdymas nebeatitinka siekiamų tikslų ir dėl to yra neteisingas, kai sistema 
nesprendžia esminių jos problemų. Sveikatos sistemos reforma apima visus ir 
visų rūšių sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjus, visas programas, institucijas 
ir administracines teritorijas ir vyksta tam tikrą laikotarpį visoje šalyje. Tai 
                                                
344 Jankauskienė, D. Sveikatos priežiūros reformos poveikio vertinimas: sveikatos priežiūros 

prieinamumas ir kokybė. Visuomenės sveikata. 2000, 1:81–91. 
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apgalvotas, suderintas, suplanuotas procesas, užtikrinantis ateities pastovumą, 
o ne staigus, greitas ir trumpalaikis pasikeitimas. Šis procesas siekia surasti 
sprendimus pagrindinėse vis naujai išryškėjančiose sveikatos apsaugos pro-
blemose visoje šalyje, įtraukiant į problemų sprendimą visus sistemos veikėjus, 
partnerius, institucijas ir suinteresuotas grupes. Nors daugelis problemų ir at-
rodo gana techninio (specialistų išsprendžiamo) pobūdžio, sprendimai daž-
niausiai reikalauja kur kas daugiau nei vien sveikatos specialistų „tikslių“ atsa-
kymų, nes susiję su pasikeitimų valdymu. Taip yra todėl, jog sveikatos refor-
ma yra visų pirma politinis procesas, nors sakome, kad sveikatos politika turi 
būti nepolitizuota. Svarbu, jog sistemoje dirbantys specialistai savo darbą at-
liktų nepriekaištingai ir kokybiškai, kad ir kokias politines pažiūras jie turėtų. 
Taip pat svarbu, kad sveikatos politikos sprendimus priimantys pareigūnai 
turėtų pakankamai mokslo įrodymais pagrįstų žinių, kurios leistų atsiriboti 
tik nuo politine motyvacija pagrįstų sprendimų. Reformos sėkmė priklauso 
ne tik nuo to, kiek sutaupoma biudžeto, bet ir nuo to, kiek pagerėja žmonių 
sveikata. Todėl sveikatos reforma arba nacionalinės sveikatos sistemos vysty-
masis yra nuolatinis procesas su naujai keliamais uždaviniais ir kaskart išky-
lančiomis naujomis problemomis.  

Nuomonę, kad paslaugų vartotojai šiuo metu nnepatenkinti paslaugų 
kokybe, formuoja žiniasklaida. Matoma tai ir iš didėjančio visuomenės spau-
dimo sveikatos sektoriui. Nors atlikti tyrimai rodo, kad 64 proc. gyventojų 
teigiamai vertina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, vis dėlto aukštesnio iš-
silavinimo ir didesnes pajamas turintys žmonės yra kritiškesni345. Lietuvos gy-
ventojų nuomonę apie paslaugų kokybę, palyginti su kitų Europos šalių gy-
ventojų nuomone, pasirodo, kad mūsų valstybės žmonės yra tarp šešių blo-
giausiai sveikatos paslaugas vertinančių valstybių346. Todėl sveikatos paslaugų 
kokybei turėtų būti skiriamas pagrindinis dėmesys ir ne vien nacionaliniu 
mastu Kokybės užtikrinimo sveikatos priežiūroje 2005–2010 m. programoje, 
bet ir pačiose gydymo įstaigose347. Labai svarbu spręsti ppirminės sveikatos 
priežiūros efektyvumo klausimus. Ankstesniu sveikatos reformos laikotar-
piu buvo svarstomi įvairūs pirminės sveikatos priežiūros (PSP) modeliai, 
                                                
345 Jankauskienė, D., et al. Pacientų dalyvavimo sveikatos apsaugos procese įvertinimas. Visuo-

menės sveikata, 2008, 3:10–19. 
346 EuroHealth Consumer index 2006. Health Consumer Powerhouse, 2008. 
347 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-

642 „Dėl sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005–2010 m. programos patvirtini-
mo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 144-5268.  
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sprendžiama, kokia turėtų būti PSP sistema. Dabar svarstoma, kaip įtraukti į 
PSP socialines paslaugas, taip pat visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos 
paslaugas. Atsiranda ir įvairių finansavimo problemų. Tai spręstųsi, jei įves-
tume modernų paciento „atvejo vadybos“ („case management“) modelį. Jis reikš-
tų, kad kiekvienas pacientas šeimos gydytojo grandyje turi bendruomenės slaugy-
toją arba socialinį darbuotoją, kurie atlieka jo sveikatos būklės vadybininko pa-
reigas ir pataria, nukreipia pacientą arba jam parūpina reikalingų tarnybų pa-
galbą. Todėl būtina į šeimos gydytojo komandą papildomai įtraukti slaugytojus, 
socialinius darbuotojus. Dar vienas svarbus trūkumas yra tai, kad nneveikia pa-
slaugų rinka. Ji neveikia todėl, kad tam tikra prasme Ligonių kasos daugiau 
palaiko valstybines sveikatos priežiūros įstaigas. Privačios sveikatos priežiūros 
įstaigos šiuo metu neturi didelių šansų vystytis. Reikia sukurti vienodas kon-
kurencijos sąlygas valstybinėms ir privačioms priežiūros įstaigoms.  

 
Stacionarinė pagalba ėmė tolti nuo kaimo gyventojų. Sveikatos si-

stema miestuose vystosi greičiau negu kaimuose. Štai kodėl vykdant staciona-
rų restruktūrizaciją, reikėtų atskirai taikyti modelius, tinkamus miesto ir atski-
rai kaimo vietovėms. Žmonės nelabai skiria sveikatos ir socialinio sektoriaus 
ribų, todėl, kol valstybės mastu nepasiekta žymesnių teigiamų socialinių po-
slinkių kaime, tol stacionarinės pagalbos redukavimas vienodai mieste ir kai-
me gali stipriai pabloginti kaimo gyventojų sveikatos rodiklius, o jie šiuo metu 
ir taip yra prastesni. 

 
Atsilieka visuomenės sveikatos reforma. Turėtume stipriai susirūpinti, 

kodėl gyventojų mirtingumo dinamikos kreivė nuo 2001 m. linksta į viršų. 
Tyrimai rodo, kad tai lemia ne nuo sveikatos sistemos labiausiai priklausan-
čios priežastys. Pagal vidutinę gyventojų būsimo gyvenimo trukmę Lietuva 
labai atsilieka nuo Europos Sąjungos valstybių, ypač tarp vyrų. Svarbu at-
kreipti dėmesį į mirties priežastis, kurių galima išvengti. Lietuvoje net devy-
neriais metais galėtų prailgėti žmonių gyvenimas, jeigu mūsų sistema (ne tik 
sveikatos) veiktų geriau. Visuomenės sveikatos specialistai turėtų tapti lyde-
riais bendruomenėse rengiant ir įgyvendinant sveikatinimo programas. Svar-
bu, kad į visuomenės sveikatos biurų struktūrą įeitų ne tik visuomenės sveika-
tos specialistai, bet ir profesionalūs vadybininkai, išmanantys sveikatos politi-
ką ir viešąją politiką apkritai, viešąjį administravimą, teisę, ekonomiką, darnų 
vystymąsi. Tokius specialistus pradėjome rengti Mykolo Romerio universite-
te.  
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Visuomenės sveikatos reforma ilgą laiką vyko tik dėl infrastruktūrinių 
pokyčių. Savivaldybės ir bendruomenės buvo nušalintos nuo visuomenės 
sveikatos problemų sprendimo. Dabar tikimasi, kad tai padės spręsti besiku-
riantys Visuomenės sveikatos biurai savivaldybėse, telkdami visuomenę ben-
druomenių lygmeniu ir vykdydami sveikatinimo programas savivaldos lyg-
meniu. Tam būtina parengti ne tik visuomenės sveikatos specialistų, bet ir 
vadybininkų.  

 
Savivaldos administravime yra gana daug ir didelių problemų, ypač 

atsiliepiančių sveikatos apsaugai. Mykolo Romerio universitete trejus metus 
vyko studija apie savivaldos institucijų socialinį politinį veiksmingumą348. Bu-
vo domimasi, kiek savivaldos institucijos yra pajėgios įgyvendinti naujosios 
viešosios vadybos modelį. Modelį, kuriame privataus sektoriaus valdymo 
priemonės yra taikomos ir viešajame sektoriuje. Tai aktualiausia savivaldos 
institucijose. Dėl daugelio priežasčių savivaldos institucijos nėra tokios 
veiksmingos kaip norėtume. Buvo ištirtos ir sugrupuotos priežastys. Pabrėžta, 
kad labai svarbu savivaldos lygmeniu vadovams turėti vadybos žinių pagrin-
dus, naudoti strateginio planavimo ir modernius struktūros valdymo mode-
lius, skatinti vystyti verslą, taikant viešosios ir privačios partnerystės projek-
tus. Savivalda neveiksminga ir dėl pilietinių iniciatyvų raiškos stokos vietos 
bendruomenėse, gyventojų nuomonės paisoma nepakankamai, bendruome-
nės yra neaktyvios. Ryšiai su visuomene yra ne tik sveikatos apsaugos, bet ir 
bendra savivaldos problema. Pagal teisės aktus savivaldai numatoma vis dau-
giau funkcijų, tačiau šios nuostatos tampa deklaratyvios. Labiausiai trūksta 
gebėjimų ir finansinių išteklių, todėl savivaldai numatomi įgaliojimai dažnai 
negali būti vykdomi. Nustatyta, kad savivaldos institucijų viešojo administra-
vimo įstaigose, savivaldybėse dirbantys pareigūnai yra ypač susiję ir priklauso 
nuo politikų valios. Jie kur kas didesniu mastu priklauso nuo politikų negu 
nacionalinio lygmens valstybės tarnautojai. Būdami arčiau gyventojų, jie turė-
tų greitai išspręsti jų problemas, deja, dėl stiprios politikų įtakos jie to dažnai 
negali padaryti. Priimant demokratinius sprendimus savivaldybėse ypač svar-
būs trys veiksniai: visuomenės, žiniasklaidos ir valdžios demokratijos supra-
timas, administraciniai tarnautojų gebėjimai ir atvirumas. Todėl šiuos dalykus 

                                                
348 Puškorius, S., et al. Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas. Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas, 2006. 
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pravartu žinoti ir sveikatos apsaugos politikams, numatant, kaip bus vykdo-
mas vienas ar kitas teisės aktas. 

Dar viena problema, kurią aktyviai kelia ir Kauno medicinos universiteto 
mokslininkai, tai yra ssveikatos ir socialiniai-ekonominiai nnetolygumai. 
Prof. habil. dr. Ramunės Kalėdienės atlikto tyrimo duomenimis, socialiniai ir 
sveikatos netolygumai tarp miesto ir kaimo yra gana ryškūs349. 1994 m. gyve-
nimo trukmės skirtumai tarp vyrų kaime ir mieste buvo 3,5 metų, 1999 m. jie 
padidėjo net iki 4,72 metų, o 2006-aisiais sumažėjo iki 2,96 metų. Tarp mies-
to ir kaimo moterų 1994 m. buvo 1,9 metų skirtumas, 1999 m. jis siekė net 
2,74 metų, o 2006-aisiais skirtumas padidėjo – 2,31 metų. Žmonių socialinė 
padėtis, ypač kaime, keičiasi visai ne taip, kaip prognozuota. Štai kodėl turime 
reaguoti į kaimo gyventojų sveikatos poreikius šiuo metu, numatydami svei-
katos priežiūros įstaigų restruktūrizacijai kaimo teritorijoms savitus uždavi-
nius ir siektinus efektyvumo rodiklius. Pagal dabartinį socialinį ekonominį 
Lietuvos išsivystymą ir esamus sveikatos rodiklių netolygumus, pasiekti tokių 
pačių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo rodiklių mieste ir kaime 
yra nerealu.  

Kita problema – tai ssveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Iš 
tiesų žiniasklaidoje kartais pasigirsta vienareikšmiškų vertinimų, kad pablogė-
jo Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo sąvoka yra labai kompleksinė. Jis susideda iš daugelio 
dalykų. Prieinamumas yra tam tikros teritorijos gyventojų įgyvendintos gali-
mybės gauti vienas ar kitas sveikatos priežiūros paslaugas. Vadinasi, jas ma-
tuoti ir lyginti galima tik atskirose teritorijose. Apibendrintas prieinamumo 
matavimas Lietuvoje neparodo realios situacijos pokyčių, nes jis gali iš esmės 
skirtis įvairiose vietovėse. Be to, prieinamumas yra matuojamas organizacine, 
komunikacine ir ekonomine prasmėmis. Organizacinio prieinamumo tyri-
muose visada žiūrima, ar užtikrinama sveikatos priežiūros įstaigų infrastruk-
tūra regione arba savivaldybėje, kiek yra prieinamos paslaugų rūšys, kurios yra 
numatytos teisės aktuose. Tiriama, ar pakanka specialistų, išteklių, ar techno-
logijų, tarp jų ne tik medicinos technologijų, bet ir vadybinių technologijų, 
kiek jos yra prieinamos, ar tinkamas darbo laikas, ar yra eilės. Komunikacinis 
prieinamumas matuojamas atstumu nuo gyvenamos vietos iki sveikatos prie-

                                                
349 Kalėdienė, R. Lietuvos gyventojų sveikatos ir jos priežiūros netolygumai.  Jean Monnet Eu-

ropos kompetencijos centro seminaras. Kauno technologijos universitetas Europos institutas, 
2008-12-08.  
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žiūros įstaigos, taip pat kiek prieinamas ir tinkamas viešasis transportas, kitos 
susisiekimo priemonės, pvz., telefonas, internetas ir panašiai. Ekonominį prie-
inamumą matuojant lyginame, kiek tenka gyventojams mokėti ir primokėti 
už tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas ir kaip galioja solidarumo princi-
pas. Mykolo Romerio universitete pasiūlėme naują vertinimo metodiką, kaip 
matuoti komunikacinį prieinamumą350. Jis aktualus savivaldos lygmeniu. Pa-
siūlėme geometrinio modeliavimo būdu suskirstyti savivaldybės teritoriją į še-
šių kvadratinių kilometrų kvadratus ir kiekvienos pirminės sveikatos priežiū-
ros įstaigos ar kiekvieno jos padalinio aptarnaujamą teritoriją apibraukti trijų 
kilometrų spindulio apskritimais. Įvertinama, kiek yra uždengto ir neuždeng-
to ploto visos savivaldybės žemėlapyje, suskaičiuojant kiekvieną kvadratą. Kad 
būtų galima palyginti, tai atlikta Vilniaus raj., Klaipėdos ir Tauragės rajono 
savivaldybių žemėlapiuose. Skirtumas tarp uždengtų sveikatos priežiūros 
įstaigų aptarnaujamų ir neuždengtų plotų Vilniaus rajone yra didžiausias, už-
dengta tik daugiau negu trečdalis teritorijos, Tauragėje irgi daugiau negu treč-
dalis, o Klaipėdos rajone yra uždengta daugiau kaip pusė teritorijos. Vadinasi, 
Klaipėdos rajono teritorinio prieinamumo ir infrastruktūros atžvilgiu įstaigos 
yra išdėstytos kur kas tankiau. Komunikacinį prieinamumą vertinti reikėtų irgi 
kompleksiškai, atsižvelgiant ir į gyventojų tankumą, teritorijos miškingumą, ke-
lius ir t. t. Šis geometrinio modeliavimo metodas skirtas komunikaciniam svei-
katos priežiūros paslaugų prieinamumui matuoti, galėtų padėti ir planuoti PSP 
įstaigų infrastruktūrą, priimti sprendimus.  

Kalbėdami apie ekonominį prieinamumą dešimties metų laikotarpiu pa-
gal namų ūkio tyrimus, galime palyginti, kiek sveikatos apsaugai tenka išlaidų 
per mėnesį vienam gyventojui mieste ir kaime bei atskirose teritorijose. Mies-
to gyventojai pagal pajamų procentą kas mėnesį daugelį metų sveikatos prie-
žiūrai išleido kiek mažiau nei kaimo gyventojai. Tačiau ekonominio prieina-
mumo prasme jau nuo 2004–2005 m. tiek kaimo, tiek miesto gyventojai iš-
leidžia tą patį pajamų procentą. Žinant, kad kaimo gyventojų pajamos gerokai 
mažesnės, galima teigti, jog ekonomine prasme kaimo gyventojams sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumas kiek pablogėjo. Tačiau tai reikėtų tikslinti 
atskirose gyvenamosiose teritorijose. Papildomos gyventojų išlaidos poliklini-
kų ambulatorinėje grandyje ir ligoninėse didėja. Ir tai dažniausiai atsitinka dėl 
to, kad auga išlaidos vaistams. Sveikatos ekonomikos centro ir Atviros Lietu-
                                                
350 Pečiūra, R.; Jankauskienė, D.; Gurevičius, R. Sprendimų reformuoti sveikatos apsaugą pa-

ieška. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teritorinio prieinamumo įvertinimas. Medici-
na. 2006, 42(11):939–943. 
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vos fondo tyrimas parodė, kad neoficialus mokėjimas gydytojams ir kitam 
medicinos personalui per pusę sumažėjo, palyginti 1995 ir 2001 metus351. 
Apibendrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, reikia pripažinti, 
jog lemiamą vaidmenį čia vaidina vietos sveikatos politikos sprendimai.  

Sveikatos apsaugos sektorius ypatingą dėmesį turi kreipti į ssveikatos or-
ganizacijų kultūrą. Dilema yra ta, kad medicinos personalas pagal savo išsi-
mokslinimą, t. y. kiek laiko turi mokytis, pirmauja, deja, labiausiai yra kriti-
kuojamas žmonių. Pastaraisiais metais atlikta reprezentatyvi gyventojų ap-
klausa rodo, kad bendradarbiavimą tarp pacientų ir gydytojų teigiamai verti-
na daugiau nei pusė, t. y. 56 proc. respondentų352. Tačiau gydytojų nuomonė 
apie jų bendradarbiavimą su pacientais reikšmingai skiriasi – net 86 proc. gy-
dytojų mano, kad jie tinkamai bendradarbiauja su pacientais. Vadinasi, svei-
katos priežiūros organizacijos savo viduje turėtų ieškoti priežasčių, kodėl šie 
skirtumai tokie dideli. Valdymo požiūriu priežasčių reikėtų ieškoti trijose sri-
tyse. Pirmiausia yyra nekokybiški sveikatos organizacijų vystymo sstrateginiai 
planai, jie yra trumpalaikiai ir apima tik atskiras daugiausia „kietųjų investici-
jų“ (medicinos įrangos, pastatų renovacijos, aparatūros) reikalaujančias sritis. 
Trūksta veiksmų nuoseklumo, susiejant investicijas su žmonių išteklių vysty-
mo, organizacijų vystymo bei bendros organizacinės kultūros gerinimo, mo-
tyvuojant personalą dirbti komandoje, priemonėmis siekiant visuotinės ko-
kybės gerinimo tikslų. Užtai dirbantis personalas sveikatos priežiūros įstaigo-
se yra per mažai motyvuotas dirbti, jau nekalbant apie mažą ir nepakankamą 
darbo užmokestį. Kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos apskritai neturi stra-
teginių planų. Pacientams skirta informacija yra labai menka ir ribota. Nacio-
naliniu mastu atskiros strategijos nekoordinuojamos: tai parengiama restruk-
tūrizacijos strategija, tai įvairios visuomenės sveikatos programos, tačiau tai 
nesusiejama, pavyzdžiui, kaip pirminė sveikatos priežiūra dera su stacionaro 
vystymu savivaldybėse.  

Rūpesčių kelia vidinė sektoriaus darbo kultūra ir vidiniai darbo ir ppoky-
čių valdymo gebėjimai. Tai yra susiję su darbu komandoje ir bendraisiais va-
dybiniais gebėjimais. Gydant pacientą dalyvauja visa medikų komanda, dir-
banti registratūroje, gydytojo kabinete, laboratorijoje, pagalbinių tyrimų ka-
binetuose, vaistinėje ir t. t. Ji turi dirbti labai darniai. Tačiau medikų vadybi-
                                                
351 Jankauskienė, D.; Pečiūra, R. Sveikatos politika ir valdymas, Vilnius: Mykolo Romerio uni-

versitetas, 2007, p. 283. 
352 Jankauskienė, D., et al. Pacientų dalyvavimo sveikatos apsaugos procese įvertinimas. Visuo-
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nės žinios yra gana ribotos. Dar viena labai silpna grandis – rryšiai su visuo-
mene, kur dirbama aiškiai nepakankamai. Sveikatos sektorius ryšių su visuo-
mene politikos atžvilgiu yra pasyvus stebėtojas, atakuojamas žiniasklaidos ir 
pasirodantis akiratyje tik tuomet, kai reikia gintis nuo pacientų skundų bei 
padarytos žalos. Sveikatos paslaugų rinkodara, pradedant nuo paprasčiausios 
pozityvios informacijos teikimo visuomenėje apie teikiamas paslaugas ir jų re-
zultatus, labai menka. Užtenka peržvelgti į atskirų sveikatos priežiūros įstaigų 
internetines svetaines, kad įsitikintum, jog šioje srityje yra didelė spraga.  

Gerinant organizacijos kultūrą svarbu sukurti nuoseklų sveikatos reformos 
įgyvendinimo planą, susieti visus sveikatos priežiūros organizavimo lygius, kad 
būtų užtikrintas pagalbos tęstinumas, skatinti gydymo įstaigas siekti kokybės. 
Sukurti sveikatos priežiūros įstaigų (pradedant ligoninių) kokybės rangavimo si-
stemą. Organizuoti valdymo gebėjimų ugdymą nuosekliųjų ir nenuoseklių stu-
dijų būdu. Išvystyti ryšių su visuomene kompanijas nacionaliniu ir įstaigų lyg-
meniu. 

 
Privačių gydymo įstaigų skaičiaus didėjimas šiek tiek sulėtėjo. Didėja 

tik pirminių sveikatos priežiūros privačių įstaigų skaičius. Jos yra paprastai 
mažosios įstaigos. Privataus sektoriaus vystymas sveikatos apsaugos srityje yra 
labai svarbus. Pirmiausia jis svarbus todėl, kad sveikatos politika valdymo po-
žiūriu pasirinko mišrų tarp Bismarko ir Beveridžo sveikatos apsaugos sistemų 
organizavimo modelį. Antra, modernioji šiuolaikinė viešoji vadyba apskritai 
pripažįsta privataus sektoriaus efektyvumo modelius bei valstybinio ir priva-
taus sektoriaus bendradarbiavimo formas. Trečia, turime suprasti, kad mūsų 
valstybės didžioji dalis ūkio yra privati nuosavybė, ir sveikatos sektorius dirba 
veikiamas privataus ūkio (pvz., viešieji įvairių paslaugų pirkimai, renovacijos, 
vaistų ir kitos paslaugos). Deja, privačiam sveikatos sektoriui finansuoti 
PSDF išleidžiama tik 8 proc. biudžeto. Aišku, galima sakyti, toms mažosioms 
įstaigoms finansuoti reikia mažiau lėšų, nes jų nedidelis biudžetas, dėl to ligo-
nių kasos tiek menkai joms skiria pinigų. Tyrimai rodo, kad gyventojai labiau 
patenkinti privačių sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis. Pati ligonių kasa 
tyrinėja ir gauna atsakymus, kad privačiose ambulatorinėse didžiųjų miestų 
sveikatos priežiūros įstaigose vienam ligoniui tenka mažiau išlaidų: vaistams, 
konsultacijoms, siuntimui į stacionarą. Vadinasi, privačios įstaigos lėšas nau-
doja tikslingiau, o kokybe žmonės labiau patenkinti. Ir tai susiję su reformos 
siekiniais racionalizuoti paslaugų teikimą. Galų gale valstybė stokoja lėšų 
sveikatos priežiūros įstaigų investicijoms, kurių poreikis labai didelis. Di-
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džiausia privataus sektoriaus įtaka sveikatos apsaugos sistemoje yra odontolo-
gijoje ir farmacijoje bei pirminėje sveikatos priežiūroje. Pirminės sveikatos 
priežiūros politikos ir strategijos bei programos įgyvendinimą paspartintų 
spartesnė privačios praktikos plėtra. Tuo keliu yra pasukusi Estija, kurios 
šeimos gydytojo praktikos reforma yra laikoma veiksminga.  

Taigi Lietuvoje įvyko didelių pokyčių kuriant naują sveikatos sistemos val-
dymo modelį. Visu šiuo laikotarpiu dėl įvairių išorinių ir vidinių priežasčių ne-
išvengta blaškymosi, pasigesta rimto politikų dėmesio šiai labai svarbiai žmonių 
gyvenimo sričiai. Sveikatos sektorius kol kas savo ištekliais turi kompensuoti kitų 
sektorių: socialinės apsaugos, švietimo ir mokslo, kelių transporto saugos, aplin-
kosaugos ir kt. vystymosi spartos spragas. Todėl stokojama didesnės tarpžinybinės 
veiklos. Lietuvos gyventojai teigiamų pokyčių naudos savo sveikatos rodikliuose 
kol kas nepajuto. Tačiau sparčiai mažėjantis kūdikių mirtingumas, kaip jaut-
riausias socialinio-ekonominio vystymosi rodiklis, teikia vilčių, jog Lietuvos svei-
katos sistema taps kur kas veiksmingesnė ir palankesnė pacientams.  
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APLINKOS  APSAUGOS  RAIDA  LIETUVOJE 
 
 
 
Imantas Lazdinis 
 
 
 
Žmogus, kaip ir bet kuris kitas gyvas organizmas, yra sudėtinė gamtos da-

lis. Nors žmonių bendruomenė taip pat yra visiškai priklausoma nuo gamtos 
dėsnių, tačiau žmonija, skirtingai nuo bet kurios kitos biologinės rūšies, savo 
sąmoninga ir aktyvia veikla daro didžiausią poveikį gamtai ir mus supančiai 
aplinkai. Deja, neretai šis poveikis būna neigiamas ir daro nepataisomą žalą: 
greitai didėja aplinkos tarša, dėl kurios gamta nyksta, nespėdama apsivalyti, 
nyksta biologinė įvairovė, blogėja žmonių sveikata, dėl gyventojų skaičiaus 
gausėjimo ir vartojimo poreikių augimo sparčiai didėja gamtos išteklių naudo-
jimas, senka neatsikuriantys ištekliai, jų netgi gali nelikti būsimoms kartoms. 
Todėl artėjančios globalios ekologinės krizės akivaizdoje atsirado poreikis vi-
suomenės vystymąsi organizuoti taip, kad būtų įgyvendintas pagrindinis dar-
naus vystymosi siekis – užtikrinti aukštą žmogaus ir visuomenės gyvenimo 
kokybę, derinant ekonomikos ir socialinę plėtrą bei aplinkos apsaugą.  

Žmonės ilgus šimtmečius gamtą laikė paprastu objektu, tačiau pamažu kei-
tė ir valdė ją, siekdami pritaikyti savo reikmėms. Taip žmonija pamažu evoliu-
cionavo šuoliui į industrinę visuomenę, kurios materialų pagrindą sudarė iška-
samu mineraliniu kuru generuojama pramonė, o ideologinį pagrindą – nelimi-
tuota gamyba, beatodairiškas gamtos išteklių naudojimas ir vykstant evoliucijai 
ekosistemose susiformavusių dėsningumų ignoravimas. XX a. pabaigoje ėmė 
aiškėti nerūpestingos industrializacijos pasekmės: neribota ūkine veikla žmogus 
sukūrė daugybę problemų, kurių svarbiausias galima įvardyti: klimato kaita, 
ozono sluoksnio ardymas, beatodairiškas miškų ir biologinės įvairovės naikini-
mas. Begalinis žmonių poreikių augimas sukelia žaliavų naudojimo augimą, 
pramonės plėtrą ir kitus negatyvius aplinkai reiškinius, tokius kaip atliekos ir jų 
gausėjimas, įvairūs nauji taršos tipai ir kita. Visa tai privertė galvoti, kaip išspręs-
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ti šias problemas ar bent iš dalies sumažinti žalingą jų poveikį aplinkai ir žmo-
nių gerovei. 

Straipsnio tikslas – išnagrinėti vieną iš aplinkos apsaugos sistemos dalių 
– nacionalinių teisės aktų bazę, susijusią su aplinkos apsaugos ir gamtinių iš-
teklių naudojimo reglamentavimu, palyginti su tuo susijusių LR teisės aktų 
nuostatų vystymąsi. Tyrimo objektas – LR teisės aktai, reglamentuojantys ap-
linkos apsaugą ir gamtinių išteklių naudojimą Lietuvoje. Tyrime taikyti isto-
rinis lyginamasis, dokumentų analizės ir apibendrinimo metodai.  

 
 
Aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugą reglamentuojantys  
teisės aktai 
 
Realus aplinkos apsaugos procesas prasideda nuo tinkamai suformuluo-

tos aplinkosaugos politikos, kuri leidžia sėkmingai ir veiksmingai įgyvendinti 
praktinius sprendimus. Labai svarbios ir reikšmingos aplinkos apsaugos prie-
monės yra tarptautiniai susitarimai, skatinantys šalis priimti atitinkamus na-
cionalinius teisės aktus. Dabartinę Lietuvos Respublikos teisės aktų sistemą 
sudaro įstatymai, nuostatai, taisyklės, Vyriausybės nutarimai, standartai ir 
normos, metodikos ir rekomendacijos. Nors Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija353 patvirtinta tik 2003 metais, tačiau pagrindiniai nacionaliniai tei-
sės aktai, susiję su aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių naudojimu, taip pat 
glaudžiai siejasi ir su pagrindiniais darnaus vystymosi komponentais: aplinkos 
apsauga, ekonominiais ir socialiniais visuomenės tikslais. Įgyvendinant vieną 
svarbiausių ekosistemų išsaugojimų tarptautinį teisės aktą – Biologinės įvai-
rovės konvenciją354, kurią Lietuvos Respublika pasirašė 1992 m. birželio 5 d. 
Rio de Žaneire, o Seimas ratifikavo 1995 m., jos nuostatos buvo perkeltos į 
nacionalinius teisės aktus.  

Jau svarbiausiame nacionaliniame teisės akte – Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 54 straipsnyje – nurodoma, kad „Valstybė rūpinasi natūralios 
gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų 
vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir 

                                                
353 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Valstybės žinios. 2003, Nr. 89-4029. 
354 Biologinės įvairovės konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 69-1662. 
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gausinami gamtos ištekliai.“ Taip yra įtvirtinta valstybės funkcija ir pareiga 
valdyti aplinkos apsaugos procesą355.  

1992 m. buvo priimtas ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstaty-
mas, kuris nustato pagrindines fizinių bei juridinių asmenų teises ir pareigas, 
užtikrinančias harmoningą visuomenės ir gamtos sąveikos raidą, Lietuvos 
Respublikos gyventojų teises į sveiką ir saugią aplinką356. Šio įstatymo pagrin-
du priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą reglamen-
tuojantys įstatymai ir norminiai aktai. 

Ekosistema – tai sausumos ar vandens paviršiaus dalis, kurioje egzistuoja 
įvairūs augalai, gyvūnai ir mikroorganizmai357. Ekosistemose vyksta nuolati-
niai pokyčiai, todėl juos nagrinėjant turi būti analizuojama jų struktūra, pro-
duktyvumas, sukcesijos stabilumas, energijos ir medžiagų srautai bei juos le-
miantys veiksniai. Kadangi žmogus tėra tik vienas iš jį supančios ekosistemos 
narių, turi būti atsižvelgiama į visos gamtos interesus, neišskiriant vien tik 
žmogaus interesų. Toks požiūris yra privalomas žmogui, laikančiam save pro-
tingiausia būtybe Žemėje. Net ir biologinės įvairovės išsaugojimas turi prasmę 
ne saugant tam tikras rūšis, o joms gyvuoti būdingas ekosistemas – tai ir yra 
pagrindinis ekosisteminio  požiūrio aplinkos apsaugoje principas.  

Vienas iš plačiausiai taikomų ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugos 
būdų yra saugomų teritorijų steigimas. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje 
daug dėmesio buvo skirta saugomų teritorijų sistemos plėtrai. Lietuvos Res-
publikos Seimas 1993 m. priėmė Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įsta-
tymą358, kurio tikslas – reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su sau-
gomomis teritorijomis. Vertingų teritorijų saugojimas garantuoja gamtinio ir 
kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę 
pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių atkūrimą, 
sudaro sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės 
stebėjimams, propaguoja gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą. 

Saugomų teritorijų įstatymas reglamentuoja šalies saugomų teritorijų ka-
tegorijas, sistemą, veiklą jose. Ypatingą vietą Lietuvos saugomų teritorijų si-
stemoje užima 5 valstybiniai (kartu su biosferos) rezervatai, 5 nacionaliniai 
parkai, 30 regioninių parkų. Yra 256 valstybiniai draustiniai ir 111 savivaldy-
                                                
355 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014. 
356 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 5-75. 
357 Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas. Vilnius, 

1997, p. 6. 
358 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 63-1188. 
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bių draustinių. Be to, Lietuvoje yra ir nemažai ES saugomų teritorijų tinklo, 
vadinamo NATURA 2000, buveinių, kurios papildo šalies saugomų teritori-
jų sistemą. Lietuvoje yra 52 saugotinos europinės svarbos buveinių rūšys. Plė-
tojant šį tinklą, nesiekiama kurti tokių gamtos rezervatų, kuriuose atsisakoma 
bet kokios žmonių veiklos. Biologinei įvairovei saugoti įsteigtose teritorijose 
reikia net palaikyti ar skatinti tokią žmonių veiklą, kuri būtų derinama su ap-
linkos apsaugos tikslais359.  

Biologiniai ištekliai mus maitina ir rengia, gydo, teikia pastogę ir dvasios 
peną. Biologinės įvairovės apsaugos svarbiausios strateginės nuostatos sufor-
muluotos Jungtinių Tautų darnaus vystymosi strategijoje (Darbotvarkė 21), 
jos detalizuotos susijusiose konvencijose, Europos Sąjungos ir atitinkamuose 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šalių vyriausybės, bendradarbiaudamos 
su atitinkamomis Jungtinių Tautų struktūromis, tarptautinėmis organizaci-
jomis, palaikomos vietos žmonių bei jų bendruomenių, visuomeninių organi-
zacijų ir kitų grupių, tarp jų – verslininkų ir mokslininkų, derindamos su 
tarptautinės teisės reikalavimais, kuria naujas ar plėtoja esamas strategijas, 
planus ar veiklos programas išsaugoti biologinei įvairovei ir atkurti biologi-
nius išteklius, skatinti atkurti ir išsaugoti pažeistas ekosistemas bei nykstan-
čias rūšis. Šiuo tikslu turi būti parengta gera teisinė bazė, užtikrinanti biolo-
ginės įvairovės išsaugojimą, racionalų biologinių ir genetinių išteklių naudo-
jimą. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas,  priimtas 1997 m.,  re-
guliuoja laukinių gyvūnų apsaugos ir naudojimo santykius, kad būtų išsaugo-
tos natūralios laukinių gyvūnų bendrijos ir jų rūšių įvairovė, išsaugota lauki-
niams gyvūnams būtina gyvenamoji aplinka, veisimosi sąlygos ir migracijos 
keliai, užtikrintas racionalus laukinių gyvūnų naudojimas360. Šis įstatymas re-
guliuoja sausumoje, vandenyje, ore ir dirvoje laisvai gyvenančių laukinių gy-
vūnų, nuolat ar laikinai esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, apsaugą ir 
naudojimą. Tuo pat metu (1997 m.) buvo priimtas ir kitas labai glaudžiai su 
biologine įvairove ir jos apsauga susijęs  Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, 
augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas361,  nustatantis ir reguliuojantis juri-
dinių ir fizinių asmenų santykius, susijusius su saugomų gyvūnų, augalų ir 
grybų rūšių bei bendrijų ir jų radviečių bei augaviečių (buveinių) apsauga, pa-

                                                
359 Lietuvos saugomos teritorijos. Lututė, 2006, p. 325.  
360 Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr.108-2726. 
361 Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas. Valstybės 

žinios. 1997, Nr. 108-2727. 
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grindinius šių rūšių ir bendrijų saugojimo ir gausinimo reikalavimus. Įstaty-
mas nustato pagrindinius saugomų rūšių ir bendrijų apsaugos organizavimo 
principus.  

1999 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos lau-
kinės augalijos įstatymą362,  reglamentuojantį laukinės augalijos apsaugos ir 
naudojimo santykius, kad būtų išsaugota laukinės augalijos rūšių, natūralių 
bendrijų įvairovė ir laukinei augalijai augti tinkamos augavietės, užtikrintas 
laukinės augalijos išteklių racionalus naudojimas, apsauga ir atkūrimas, lauki-
nės augalijos genetinių išteklių išsaugojimas.  

Plečiantis globalizacijai, neretai kyla pavojus, kad į šalį gali būti įvežami 
įvairūs organizmai, galintys pakenkti vietinėms rūšims, jų genofondui ar auga-
liniams produktams. Kad to būtų išvengta, 1999 m. buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos fitosanitarijos įstatymas363.  Šis įstatymas reglamentuoja privalo-
muosius fitosanitarijos reikalavimus bei fitosanitarinės kontrolės pagrindus 
fiziniams ir juridiniams asmenims bei juridinio asmens teisių neturinčioms 
įmonėms, auginantiems, dauginantiems, įvežantiems, sandėliuojantiems, ga-
benantiems, realizuojantiems augalus ir gaminantiems, įvežantiems, sandė-
liuojantiems, gabenantiems ir realizuojantiems augalinius produktus bei kitus 
objektus. 

Stiprėjant aplinkai daromam antropogeniniam poveikiui, būtinas siste-
mingas aplinkos bei jos komponentų būklės ir kitimo stebėjimas, vertinimas 
ir prognozė, kuris dar vadinamas aplinkos stebėsena.  Aplinkos būklės stebė-
jimai Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, savo istoriją skaičiuoja dar nuo 
1946 m., kai buvo pradėta vykdyti reguliari požeminio vandens stebėsena. 
Tačiau 1991–1992 m. žengiamas kitas žingsnis į visų aplinkos sferų stebėjimo 
ir vertinimo sistemos kūrimą. Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos parengė pirmąją ekologinės stebė-
senos programą. Nuo 1993 m. nacionalinei ekologinės stebėsenos programai 
pradėtos skirti biudžeto lėšos, ir šie metai gali būti laikomi didelės dalies da-
bar tebevykdomos aplinkos stebėsenos pradžia. Intensyvėjant tarptautiniam 
bendradarbiavimui informacijos apie aplinkos būklę vertinimo ir sklaidos sri-
tyje, netrukus atsirado būtinybė pertvarkyti stebėsenos sistemą pagal tarptau-
tinius poreikius, be to, reikėjo reformuoti stebėsenos finansavimo sistemą, 
tinkamiau išdėstyti stebėsenos vietų tinklus. Tai įvertinusi, Lietuvos Respub-

                                                
362 Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 60-1944. 
363 Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 113-3285. 
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likos Vyriausybė 1996 m. Lietuvos valstybinėje aplinkos apsaugos strategijoje 
numatė tobulinti aplinkos stebėsenos sistemą. 1997 m. Lietuvos Respublikos 
Seimas priėmė Aplinkos monitoringo įstatymą364, nustatantį monitoringo or-
ganizacinę struktūrą, jo vykdymo tvarką ir su tuo susijusią atsakomybę. 1998 
m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė naujajai Valstybinei aplinkos 
monitoringo programai, parengtai atsižvelgiant į visus esminius monitoringo 
principus šešerių metų – 1999–2004 – stebėjimų ciklui.  

Biologinę įvairovę sudaro visų gyvų organizmų, gyvenančių sausumos, 
vandenų ir kitose ekosistemose, visuma, jų buveinės. Ji formavosi per ilgą lai-
kotarpį ir yra labai svarbi ekologiniu, moksliniu, pažintiniu, rekreaciniu, eko-
nominiu bei kitais požiūriais. Visi faktiškai ir potencialiai naudingi augalai bei 
jų dalys, pasižyminčios funkcionaliomis generatyvinio ar vegetatyvinio daugi-
nimosi savybėmis, yra laikomi augalų genetiniais ištekliais. Jais gali būti auga-
lų populiacijos ar jų dalys, pavieniai augalai ar jų grupės, taip pat augalų rep-
rodukcinės dalys (sėklos, žiedadulkės, gemalai, meristeminiai audiniai, pum-
purai, ūgliai). Kiekviena valstybė yra atsakinga už jos teritorijoje esančių bio-
loginių išteklių naudojimą ir apsaugą. Šiuo tikslu Lietuvos Respublikos Sei-
mas 2001 metais priėmė Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių 
išteklių įstatymą365,  reglamentuojantį augalų nacionalinių genetinių išteklių 
kaupimą, saugojimą ir naudojimą. Įstatymo tikslas – užtikrinti tausojantį au-
galų nacionalinių genetinių išteklių naudojimą, apsaugoti juos nuo niokoji-
mo, nykimo ar visiško sunaikinimo, išsaugoti biologinę įvairovę. 

Miško reikšmė žmogaus gyvenime buvo ir yra labai didelė: be komerci-
nių-ekonominių funkcijų, miškas atlieka ir socialines bei apsaugines funkci-
jas366. Tačiau, augant žmonių skaičiui, vystantis pramonei ir žemdirbystei, 
mažėjo mišku apaugę plotai. Visa tai neišvengiamai veikė ir aplinką. Sutriko 
gamtinė pusiausvyra, o kartu atsirado ir įvairių su tuo susijusių ekologinių 
problemų: vyko ir tebevyksta dirvos erozija, klimato pokyčiai, mažėja biologi-
nė įvairovė, keičiasi kraštovaizdis. Šį trūkumą imta kompensuoti veisiant įvai-
rius želdynus. Tokiu būdu bent iš dalies buvo saugoma biologinė įvairovė, 
formuojamas šalies ir įvairių vietovių gamtinis karkasas, kuriama vientisa ir 
tolygi želdynų sistema. Siekiant nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne 

                                                
364 Aplinkos monitoringo įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 112-2824. 
365 Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas. Valstybės žinios. 

2001, Nr. 90-3144. 
366 Ozolinčius, R. Lietuvos miškai. Vilnius, 2005, p. 125. 
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miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, 
želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, stengian-
tis užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę 
į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas, Lietuvos Respublikos Sei-
mas 2007 m. priėmė Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą367. Šis įstatymas 
turi padėti išlaikyti užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui 
skirtų teritorijų tinkamiausius ploto santykius, ekologinius ir estetinius ry-
šius. 

 
 
Gamtos išteklių naudojimą reglamentuojantys teisės aktai 
 
Gamtos išteklių naudojimas iš esmės jau yra pasiekęs aukščiausią ribą, ir 

jo didinti nebegalima. Aplinkos ištekliai jau suprantami ne tik kaip gamtos iš-
tekliai, reikalingi ekonomikai vystyti, bet ir kaip aplinkos paslaugos, tenki-
nančios visuomenės poreikius, todėl jų naudojimo reglamentavimas tampa 
dar aktualesnis. Suprasdama šio klausimo svarbą, Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas vienu iš pirmųjų teisės aktų, susijusių 
su aplinkos apsauga, 1991 metų kovo 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos mo-
kesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymą368, kurio tikslas – didinti gam-
tos išteklių naudotojų atsakomybę už suteikto nacionalinio turto efektyvų ir 
taupų naudojimą, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kie-
kiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas.  

Miškai yra vienas iš svarbiausių šalies atsikuriančių gamtos išteklių, todėl 
jų naudojimui ir apsaugai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Apskritai 
miškų funkcijos gali būti skirstomos į tris grupes: socialines, apsaugines ir 
komercines-ekonomines369. Miškų gebėjimas valyti orą ir saugoti aplinką nuo 
triukšmo, išskirti deguonį, stabilizuoti ir švelninti klimatą yra priskiriamas 
socialinių funkcijų grupei. Apsauginių miško funkcijų grupei priskiriama 
miško savybė reguliuoti vandens lygį vandens telkiniuose, saugoti nuo potvy-
nių, dirvožemio erozijos bei nuošliaužų, mažinti vandens išgarinimą. Kadangi 
miškai pasižymi didžiausia biologine įvairove, tai nemažai saugomų teritorijų 

                                                
367 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 80-3215. 
368 Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas. Valstybės žinios. 

1991, Nr. 11-274. 
369 Ozolinčius, R., p. 125. 
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yra išskirta būtent miškuose (nacionaliniai, regioniniai parkai, Natura 2000 
teritorijos, kertinės miško buveinės ir kt.). Miškas taip pat plačiai naudojamas 
ir pažintiniais tikslais. Ir tik apie trečdalį miško vertės sudaro ekonominė 
miško vertė (mediena, uogos, grybai, vaistiniai augalai).  

Valstybė, atsižvelgdama į miško, kaip svarbiausio atsikuriančio šalies 
gamtos ištekliaus, vaidmenį visuomenei, vykdydama visų šalies miškų valsty-
binio reguliavimo funkcijas, plėtodama miškų ūkio infrastruktūrą, miškų ap-
saugą nuo stichinių nelaimių, masinių ligų bei kenkėjų, sudaro teisines, finan-
sines ir kitas prielaidas išsaugoti miškus, racionaliai naudoti miško išteklius, 
socialines visuomenės reikmes ir užtikrinti aplinkos apsaugą370. Šiuo tikslu 
Lietuvos Respublikos Seimas 1994 m. priėmė Lietuvos Respublikos miškų įsta-
tymą371, nustatantį visų Lietuvos Respublikos miško valdytojų, savininkų ir 
naudotojų teises bei pareigas naudojant, atkuriant, auginant ir saugant miš-
kus, derinant miško savininkų ir visuomenės interesus, nustatant pagrindi-
nius miškų tvarkymo principus. Miškas yra tvarkomas pagal nenutrūkstamo 
ir daugiatikslio naudojimo principus. Pagal funkcinę paskirtį miškai skirstomi 
į grupes. Atsižvelgiant į kiekvienos miškų grupės ūkininkavimo tikslą, juose 
vykdomi atitinkami miško kirtimai. 

Reikia pažymėti, kad nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios Lietuvo-
je miškų plotas nuolat didėja. 1991 m. šalies miškingumas sudarė 29,8 proc. 
visos teritorijos, o 2008-aisiais jis siekė jau 32,8 proc. Dėl racionalios daugia-
tikslio miškų naudojimo politikos šalyje taip pat didėja brandžių medynų plo-
tas ir tūris372.  

Žemės gelmių ištekliai – tai naudingosios iškasenos, požeminis vanduo 
bei žemės gelmių šiluminė energija, kurių kiekis ir kokybė yra ištirti ir kurių 
išgavimas, vadovaujantis aplinkos apsaugos reikalavimais, yra ar gali būti atei-
tyje ekonomiškai naudingas. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. patvirtin-
toje Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatyta stiprinti ir tobulinti že-
mės gelmių panaudojimo valstybinį reguliavimą bei priežiūrą, apgalvotai nau-
doti ir saugoti gamtos išteklius, sustabdyti augalų, grybų ir gyvūnų rūšių bei 
populiacijos nykimą, išsaugoti jų nacionalinius genetinius išteklius. Žemės 
gelmės yra išimtinė Lietuvos Respublikos nuosavybė. Lietuvos Respubli-
                                                
370 Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija [interaktyvus]. 2002 [žiūrėta 

2009-02-23] <http://www.am.lt/VI/index.php#a/4997>. 
371 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 96-1872; 
372  Lietuvos miškų statistika 2008 [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-02-23] <http://www.lvmi. 

lt/vmt/> . 
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kos žemės gelmių įstatymas373, priimtas 1995 metais, nustato pagrindines Lie-
tuvos Respublikos valstybės institucijų bei fizinių ir juridinių asmenų teises ir 
pareigas tiriant, naudojant ir saugant Lietuvos Respublikos žemės gelmes, 
pradedant podirvio uolienų paviršiumi sausumoje ir dugno nuosėdų pavir-
šiumi sausumos vandenyse ir jūroje.  

Visos gyvosios gamtos, taip pat ir žmonijos, egzistavimo pagrindas yra 
vanduo. Jis sudaro 70 proc. gyvųjų organizmų svorio, yra terpė visiems svar-
biems biologiniams procesams. Vanduo yra daugelio gamybos procesų sude-
damoji dalis ir verslo veiklos sričių objektas. Jis vis daugiau naudojamas įvai-
riuose energetikos, chemijos pramonės, žemės ūkio technologiniuose proce-
suose. Todėl nutekamieji vandenys iš pramonės įmonių ir žemės ūkio gamy-
binių pajėgumų labiausiai užteršia upių, ežerų, jūrų vandenį kenksmingomis 
medžiagomis, ardančiomis natūralų biologinį ciklą bei natūralią organizmų 
aplinką, kenkia žmonių sveikatai ir kelia pavojų gyvybei. Besaikis pesticidų 
naudojimas užteršė upes, ežerus, ėmė sekti požeminio vandens – pagrindinio 
šaltinio, naudojamo geriamajam vandeniui tiekti – atsargos, ežeruose ir jūrose 
prasidėjo eutrofikacija.   

Vandens ištekliai yra Lietuvos Respublikos gamtos išteklių sudėtinė da-
lis. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvo sukurta nauja aplinkos apsaugos 
teisinė sistema, sudaranti teisinius pagrindus ir valdant vandens išteklius.     
Siekdamas sureguliuoti Lietuvos Respublikos vidaus vandens telkinių nuosa-
vybės formas, juose esančių vandens išteklių valdymą, naudojimą, apsaugą, 
vandens telkinių savininkų ir vandens naudotojų santykius, juridinių bei fizi-
nių asmenų, naudojančių vandens išteklius bei telkinius, teises ir pareigas, 
Lietuvos Respublikos Seimas 1997 m. priėmė Lietuvos Respublikos vandens 
įs tatymą 374. Šis įstatymas taikomas visiems Lietuvos Respublikos vidaus 
vandens telkiniams bei ištekliams, neatsižvelgiant į jų paskirtį ir nuosavybės 
formas. Iki 2003 m. tai buvo pagrindinis specialus įstatymas, kuriuo reguliuo-
jama vandens apsauga, valdymas, naudojimas ir kuriame nustatyti vandens 
telkinių savininkai (išskyrus jūros vandenis), vandens naudotojų teisės bei pa-
reigos ir reguliuojami kiti su vandens apsauga ir naudojimusi susiję santykiai. 
Šis įstatymas pakeitė prieš tai galiojusį Lietuvos Respublikos vandens kodek-
są. 2003 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respub-
likos vandens įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris buvo suderintas su ES ben-

                                                
373 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 63-1582. 
374 Lietuvos Respublikos vandens įs t a t y m a s .  Valstybės žinios. 1997, Nr. 104-2615. 



 876 

drąja vandens politikos direktyva 2000/60/EB. Pagal šį įstatymą vandens tel-
kiniai (pagal nuosavybės teisę, nuomos ar kitos sutarties pagrindu) naudoja-
mi: gyventojų geriamojo vandens poreikiams patenkinti (prioritetinė sritis); 
rekreacijai ir sportui; žemės ūkio reikmėms; pramonės reikmėms; laivybai; 
hidrotechnikos statiniams; žuvininkystei, žvejybai ir medžioklei; nuotėkoms 
išleisti; avarijoms ar stichinėms nelaimėms likviduoti.  

Visa Lietuvos teritorija priklauso Baltijos jūros baseinui. Šalies hidrogra-
finį tinklą sudaro įvairūs vandentakiai (upės, upeliai ir upokšniai, kanalai ir 
grioviai), ežerai ir tvenkiniai, kiti vandens telkiniai. Lietuva, esanti drėgmės 
pertekliaus zonoje, turi palyginti daug vandens išteklių. Čia per metus viduti-
niškai iškrinta apie 738 mm kritulių. Iš jų 2/3 išgaruoja ir 1/3 – nuteka žemės 
paviršiumi arba formuoja požeminius vandenis. Vidutinis daugiametis Lietu-
vos upių nuotėkis (įskaitant ir tranzitinį) sudaro 26,2 km3. Vietoje susidaran-
tys ir kasmet atsinaujinantys vandens ištekliai sudaro 15,4 km3, o 10,8 km3 
vandens atplaukia iš Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos. Savo ruožtu dalis Lietu-
voje susidarančio nuotėkio patenka į Rusiją, Latviją ir Baltarusiją, todėl, val-
dant vandens išteklius, yra nuolatinis dvišalių ir daugiašalių tarptautinių su-
tarčių poreikis. Į tarptautinio reguliavimo sferą patenka ir kai kurie didieji 
Lietuvos ežerai, esantys pasienio ruožuose (Drūkšių ir Vištyčio) bei Kuršių 
marių ir Baltijos jūros teritoriniai vandenys.  

Siekiant apsaugoti Baltijos jūrą nuo taršos iš sausumos ir jūros rajone 
esančių šaltinių, 1997 m. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas375,  kurio  paskirtis – nustatyti 
fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, kai jie verčiasi veikla, darančia 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį jūros aplinkai ir jos gamtos ištekliams. 

Nors Lietuvos Baltijos jūros pakrantės ilgis tik 99 km, tačiau ji yra labai 
svarbus šalies nacionalinis turtas. Pakrantės zonoje aptinkama svarbių gamti-
nių išteklių, turinčių ekonominę, rekreacinę, estetinę ir mokslinę vertę. Šie iš-
tekliai riboti, o pati pakrantė ženkliai vystoma ir veikiama vis spartėjančios 
plėtros. Žmogaus ūkinė veikla daro nuolatinį poveikį kranto zonoje vykstan-
tiems procesams. Globaliniai klimato pasikeitimai, padažnėjusios uraganinės 
audros, taip pat pasaulinio vandenyno lygio kilimas, smėlio išteklių mažini-
mas skatina krantų ardymą ir neigiamai veikia natūralių krantosaugos proce-
sų eigą. Todėl, siekiant užtikrinti subalansuotą kranto juostos plėtrą, išsau-

                                                
375 Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 108-

2731. 
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gant natūralius kranto zonos gamtos kompleksus ir sukuriant racionalaus 
gamtinių išteklių naudojimo sąlygas, 2002 m. buvo priimtas Lietuvos Respub-
likos pajūrio juostos įstatymas376, nustatantis pajūrio kraštovaizdžio apsaugą ir 
naudojimą, žemės ir jūros akvatorijos naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos 
apribojimus. Pajūrio juostoje draudžiama niokoti gamtos ir kultūros paveldo 
objektus, ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbrį, kopas, klifo 
šlaitus ar kitaip žaloti reljefą, dirvožemį, augaliją ir gyvūniją, eksploatuoti 
naudinguosius žemės gelmių išteklius, statyti statinius, išskyrus atvejus, kai jų 
statyba atitinka pajūrio juostos nustatymo tikslus. 

Geriamasis vanduo – tai bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas 
gerti, virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms, neatsižvel-
giant į tai, ar jis tiekiamas iš vandentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, bute-
liais, ar kitaip įpakuotas. Pagrindinis geriamojo vandens šaltinis yra požeminis 
vanduo. Lietuva – viena iš nedaugelio šalių, galinčių savo gyventojus visiškai 
aprūpinti geriamuoju požeminiu vandeniu. Jo ištekliai sudaro apie 3,2 mln. 
kubinių metrų per dieną. Sunaudojamo požeminio vandens apskaita rodo, 
kad kol kas turimi vandens ištekliai gerokai viršija sunaudojamo vandens kie-
kį, todėl artimiausiu metu požeminio vandens šalyje kiekybiškai netrūks.     
Siekdamas nustatyti į rinką tiekiamo, maisto įmonėse ir individualiai asmeni-
niame namų ūkyje naudojamo geriamojo vandens saugos ir kokybės užtikri-
nimo sąlygas įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų teisę vartoti svei-
ką, švarų geriamąjį vandenį ir gauti informaciją apie jo saugą bei kokybę, Lie-
tuvos Respublikos Seimas 2001 m. priėmė Lietuvos Respublikos geriamojo 
vandens įstatymą377. Šis įstatymas reglamentuoja pagrindines valstybės, savi-
valdybės institucijų, vandens tiekėjų ir vandens  vartotojų funkcijas ir santy-
kius, susijusius su geriamojo vandens gavyba, tiekimu, naudojimu, individua-
liu apsirūpinimu juo bei geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrole. Įsta-
tymas draudžia tiekti į rinką geriamąjį vandenį, kuris neatitinka teisės aktų 
nustatytų reikalavimų, jeigu neįrodyta, kad naudojamas griežtai ribotą laiko-
tarpį toks vanduo nekels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai.  

Aplinkos oro tarša – tai vietinio ir tarptautinio pobūdžio problema, ku-
rią sukelia išmetami ir pernešami teršalai, darantys neigiamą poveikį aplinkai 
ir žmonių sveikatai. Pažemio ozonas ir smulkios kietosios dalelės – tai teršalai, 
darantys didžiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Sieros dioksidas, azo-

                                                
376 Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 73-3091. 
377 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 64-2327. 
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to oksidai, amoniakas ir lakieji organiniai junginiai daugiausia veikia ekosis-
temų lygmeniu rūgštėjimą, kai dėl didelio šių teršalų nusėdimo nyksta augalija 
ir gyvūnija, ir eutrofikaciją, kai dėl maistingojo azoto pertekliaus vandens tel-
kiniuose menkėja biologinė įvairovė. 

Siekiant užtikrinti teisę gyventi švarioje aplinkoje ir kvėpuoti neužterštu 
oru, Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. priėmė Aplinkos oro apsaugos įsta-
tymą378, kuris nustato asmenų teises į švarų orą, pareigas saugoti aplinkos orą 
nuo taršos, susijusios su žmonių veikla, ir mažinti jos daromą žalą aplinkai bei 
žmonių sveikatai. Įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius aplinkos 
oro apsaugos ir kokybės valdymo srityse. Nustatyti aplinkos oro apsaugos pri-
oritetai, daugiausia susiję su energijos vartojimo veiksmingumo didinimu, 
motorinių transporto priemonių sukeliamos taršos mažinimu ir geriausiai 
prieinamų gamybos būdų ir technologijų taikymu šalies ūkyje.  

Žvėrys – svarbi miško ekosistemų sudedamoji dalis. Tačiau istoriniai šal-
tiniai rodo, kad laukinių žvėrių medžioklė senovėje buvo ir vienas iš pagrin-
dinių miško teikiamų produktų. Intensyvėjant gyvulininkystei, medžioklė 
pamažu tapo papildomu verslu, o dar vėliau – tam tikra pramoga, laisvalaikio 
praleidimo gamtoje forma. Medžioklės miškuose tradicijos ir teisės aktai Lie-
tuvoje formavosi jau nuo XV a. Šie dokumentai sudarė darnią valstybės teisės, 
reguliuojančios medžioklę, sistemą379.  

Medžioklė neprarado aktualumo ir šiais laikais. Deja, pastaruoju metu 
dėl medžioklės plotų vienetų formavimo dažniausiai kyla nesutarimų tarp 
žemių ir miškų savininkų bei medžioklės būrelių. Nors Lietuvos Respublikos 
Seimas 2002 m. priėmė Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą380, nustatan-
tį visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje 
esančios medžiojamosios gyvūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu, vi-
suomenėje vis dar vyksta įvairių diskusijų. 

 

 
Ūkinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai  
 
Bet kuri ūkinė veikla neišvengiamai daro tam tikrą poveikį ją supančiai 

aplinkai, todėl prieš pradedant įgyvendinti įvairius naujus projektus, planus ir 
                                                
378 Aplinkos oro apsaugos įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 98-2813. 
379 Lietuvos miškų metraštis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilnius, 2003, p. 425. 
380 Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2634; 2002-11-

22, Nr. 112 (atitaisymas). 
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programas, reikia patikrinti, koks iš tiesų bus tas poveikis. Taip siekiama iš-
vengti žalos aplinkai, o ne kovoti su jos pasekmėmis. 1996 m. priimtas Lietu-
vos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstaty-
mas381 kaip tik ir nustato planuojamos ūkinės veiklos, galinčios turėti povei-
kio aplinkai, vertinimą bei šio proceso dalyvių santykius. Poveikio aplinkai 
vertinimo proceso metu atsižvelgiama ne tik į poveikį gamtinei, bet ir žmo-
gaus sukurtai aplinkai – visuomenei ir jos sveikatai, materialinėms ir kultūros 
vertybėms, socialiniams ir ekonominiams aspektams. Pagal šiuo metu galio-
jantį teisinį reguliavimą nurodomos dvi poveikio aplinkai vertinimo sritys: 
projektų poveikio aplinkai vertinimas bei planų ir programų poveikio aplin-
kai vertinimas. Tiek vienas, tiek kitas vertinimas iš esmės atliekamas pagal tą 
pačią principinę schemą, vertinimo procedūros yra panašios. 

Gamyboje naudojant gamtinius išteklius, didėjant vartojimui, dėl gamy-
bos ar kitokios ūkinės veiklos procesų netobulumo neišvengiama nuostolių, 
kurie neretai tampa atliekomis. Atliekomis taip pat tampa ir vartoti nebetin-
kami ar nereikalingi daiktai bei medžiagos. Nors dėl aplinkosaugos ir ekono-
minio poveikio priemonių gamybos atliekų kiekiai, palyginti su pagaminamos 
produkcijos kiekiais, mažėja, tačiau, kylant vartojimo lygiui ir kintant prekių 
pateikimo parduoti pobūdžiui, komunalinių atliekų gausėja. Taigi atliekos 
yra neatsiejama žmogaus ūkinės veiklos ir buities dalis. Kadangi atliekų tvar-
kymas tampa svarbia aplinkos apsaugos politikos dalimi, šis sektorius Lietu-
voje buvo pripažintas prioritetiniu. Siekiant išvengti neigiamo atliekų povei-
kio aplinkai ir žmonių sveikatai, 1998 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymas382,  nustatantis bendruosius atliekų prevencijos, 
apskaitos, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo rei-
kalavimus. Šis įstatymas įpareigoja įmones, kurių ūkinėje-komercinėje veiklo-
je susidaro atliekų ir kurios naudoja, šalina ar kitaip tvarko atliekas, imtis visų 
galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių jų kiekiui bei kenksmingam 
poveikiui žmonių sveikatai ir aplinkai mažinti. Priėmus šį įstatymą, 1999 m. 
dar buvo priimtas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstaty-
mas383,  kuris numato ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti 

                                                
381 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

Valstybės žinios. 1996, Nr. 82-1965. 
382 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1726. 
383 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 

47-1469. 
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aplinkos teršimą, neviršyti teršalams nustatytų išmetimo į aplinką normatyvų, 
taip pat iš mokesčių kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. 

Atkūrus šalies nepriklausomybę, Lietuva tapo trisdešimt pirmąja valsty-
be, naudojančia branduolinę energiją elektros energijai gaminti. Šalis įsiparei-
gojo, kad eksploatuodama Ignalinos AE nesukels branduolinės grėsmės žmo-
nijai ir aplinkai, kad branduolinės medžiagos bei technologijos bus naudoja-
mos tik taikiems tikslams. Naudojant branduolinę energiją, neišvengiamai su-
sidaro radioaktyvių atliekų. Šių atliekų tvarkymas – tai veikla, susijusi su val-
dymu ir naudojimu, atliekant pradinį ir galutinį apdorojimą, vežant, saugant, 
laidojant radioaktyviąsias atliekas, nutraukiant radioaktyviųjų atliekų tvar-
kymo įrenginio eksploataciją, taip pat visiškai uždarant kapinyną. Radioakty-
vių atliekų tvarkymą reglamentuoja 1999 m. priimtas Lietuvos Respublikos 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas384, kuris nustato teisinius radioak-
tyviųjų atliekų tvarkymo pagrindus. Įstatymas reikalauja, jog, tvarkant radio-
aktyviąsias atliekas, turi būti užtikrinta, kad, visose radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo stadijose taikant tinkamus metodus, kiekvienas asmuo bei aplinka 
būtų pakankamai apsaugoti nuo radiologinių, biologinių, cheminių ir kitų 
pavojų, kuriuos jos gali sukelti. 

Netiesiogiai su atliekomis, tarp jų ir radioaktyviomis, taip pat su jų tvar-
kymu susijęs ir 1998 m. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Res-
publikos civilinės saugos įstatymas385,  nustatantis Lietuvos Respublikos civili-
nės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organi-
zacinius pagrindus. Civilinė krašto apsaugos funkcija apima valstybės institu-
cijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeni-
nių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus 
jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies 
ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios 
situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant pilie-
čiams. Žinoma, ekstremalios situacijos gali susidaryti ir dėl kitų priežasčių: 
gamtinių (ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, 
masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pa-
vojingas arba masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas), techninių (įvairių 
technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, 

                                                
384 Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 

68 (atitaisymas). 
385 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 115-3230. 
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patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta 
įvairių transporto rūšių avarijos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos 
ir kiti ekstremalūs įvykiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms), 
ekologinių (priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir 
savybių, hidrosferos būsenos pakitimus), socialinių (masinės riaušės ir nera-
mumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro aktai, taip pat kariniai 
veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje). 

Pasaulio mokslininkai dar aštuntajame XX a. dešimtmetyje pateikė įro-
dymų, kad dėl žmogaus ūkinės (antropogeninės) veiklos ėmė sparčiai keistis 
mūsų planetos klimatas. Būtent tada atkreiptas politikų dėmesys į žmonijos 
veiklos daromą įtaką globalinei klimato kaitai. Politikai buvo perspėti, kad, jei 
ženkliai nesumažės į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekis, tai artimiau-
siu metu sulauksime neprognozuojamų katastrofinių padarinių planetos eko-
sistemoms. Pirmasis žymus įvykis, plėtojant tarptautinę klimato kaitos politi-
ką, įvyko 1992 m., kai Niujorke buvo priimta Jungtinių Tautų Bendroji kli-
mato kaitos konvencija (JTBKKK). Lietuvos Respublikos Seimas ją ratifikavo 
1995 m. vasario 23 d. Kad šios konvencijos nuostatos neliktų vien deklaracija, 
1997 m. konferencijoje Japonijoje, Kioto mieste, buvo pasirašytas protokolas 
su konkrečiais valstybių įsipareigojimais ir šiltnamio dujų mažinimo mecha-
nizmais. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Kioto protokolą 2002 m. 
lapkričio 19 d.386.  

Gamtoje arba gamybos proceso metu, ypač sparčiai vystantis gamybos te-
chnologijoms, gaunami įvairūs cheminiai elementai ir jų junginiai, taip pat 
priedai, reikalingi tų gaminių stabilumui palaikyti, ir visos naudojimo procese 
atsirandančios priemaišos, išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskiriami nepa-
veikiant medžiagos stabilumo ar nepakeičiant jos sudėties. Dviejų ar daugiau 
cheminių medžiagų mišiniai arba tirpalai  sudaro preparatus, kurie kartais gali 
būti dar pavojingesni. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo 
kenksmingo cheminių medžiagų ir preparatų poveikio dėl šioms medžiagoms 
ir preparatams būdingų savybių, Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. priė-
mė Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įs tatymą 387,  įtvirti-
nantį cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo, 

                                                
386 Krušinskas, V. Atmosferos apsauga. Aplinkos politika ir valdymas. MRU, Vilnius, 2008,      

p. 59. 
387 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.  Valstybės žinios. 2000,  

Nr. 36-987. 
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pranešimų apie naujas chemines medžiagas ir rizikos vertinimo nuostatas, nu-
statantį tam tikrų cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo į rinką ar naudo-
jimo apribojimus, gamintojų, importuotojų ir kitų juridinių ar fizinių asmenų 
bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, tiekiančių į rinką ar kitaip 
tvarkančių chemines medžiagas ir preparatus, teises ir pareigas.   

Nors Lietuva visateise ES nare tapo tik 2004 m., tačiau jau nuo pat ne-
priklausomybės atkūrimo aplinkos apsaugai iš šalies biudžeto ir įvairių Euro-
pos fondų buvo skiriama vis daugiau lėšų. Atskiroje valstybės iždo sąskaitoje 
buvo kaupiamos lėšos. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos, vadovaujan-
tis specialiųjų programų finansavimo principais, buvo planuojamos valstybės 
biudžete. 

2002 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos ap-
linkos apsaugos rėmimo programos įs tatymą 388,  kuris  nustatė aplinkos ap-
saugos rėmimo programos lėšų šaltinius ir jų panaudojimo tvarką. Programos 
finansinius šaltinius sudaro lėšos, nustatyta tvarka išieškotos už aplinkai ir 
valstybiniams gamtos ištekliams padarytą žalą pažeidus aplinkos apsaugą  reg-
lamentuojančius teisės aktus, lėšos, gautos Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka realizavus konfiskuotus aplinkos apsaugos nusikaltimų ir pa-
žeidimų padarymo įrankius bei priemones ir neteisėtai įgytus gamtos ištek-
lius, lėšos, skirtos žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, lėšos, skirtos daromam 
neigiamam poveikiui žuvų ištekliams kompensuoti, lėšos, išieškotos už savi-
valdybės gamtos apsaugos fondo naudojimo nuostatų pažeidimą, savanoriš-
kos juridinių ir fizinių asmenų įmokos, kitos teisėtai gautos lėšos. Įstatyme 
numatytos įvairios priemonės, kurioms gali būti naudojamos programos lė-
šos: priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala, krašto-
vaizdžio kompleksams ar elementams atkurti, aplinkosaugos objektams pro-
jektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, aplinkos teršimo šaltiniams paša-
linti, gamtos ištekliams atkurti ir gausinti, aplinkos apsaugos programoms, 
schemoms, planams, įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti, moksli-
niams taikomiesiems darbams, aplinkos stebėsenai, poveikiui aplinkai vertin-
ti, valstybinėms aplinkos apsaugos įstaigoms ir organizacijoms aprūpinti prie-
taisais, įrenginiais, medžiagomis ir kitomis materialinėmis priemonėmis jų ap-
linkosaugos veiklai vykdyti, aplinkosaugos srityje švietimui, mokymui, specia-
listų kvalifikacijai kelti, leidybai, aplinkosaugos informacijai skleisti, aplinkos 

                                                
388 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas.  Valstybės žinios. 

2000, Nr. 92-2872. 
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apsaugos renginiams bei konkursams organizuoti, tarptautinių projektų ir su-
tarčių aplinkosaugos srityje įgyvendinimo išlaidoms apmokėti bei kitiems su 
aplinkosauga susijusiems darbams ir programoms įgyvendinti.  

Natūralioje aplinkoje vykstanti gyvybės formų evoliucija yra labai lėtas ir 
sudėtingas procesas, besitęsiantis milijonus metų. Žmogus taip pat jau daug 
amžių keičia aplinką, vis kitais metodais išvesdamas naujas augalų ir gyvulių 
rūšis. Gamtoje vykstanti evoliucija, įvairios genų mutacijos leidžia atsirasti 
naujoms gyvybės formoms. Tačiau, vystantis technologijoms, šiuolaikinė ge-
nų inžinerija sugeba pagreitinti šį procesą taip, kad genų kombinacijos suku-
riamos labai greitai. Nors biotechnologijos buvo pradėtos taikyti dar prieš ke-
lis tūkstančius metų (ėmus naudoti mieles rauginant duoną, darant vyną, 
alų), tačiau šiuolaikinė visuomenė jas vertina nepatikliai. Be abejonės, šios 
priemonės, ypač genetiškai modifikuotų organizmų kūrimas, kelia pavojų ap-
linkai, nes tokie organizmai gali iš esmės pakeisti vykstant evoliucijai nusisto-
vėjusius vidinius ryšius389. Todėl Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas nu-
statyti veiklos, susijusios su genetiškai modifikuotais organizmais ir genetiškai 
modifikuotais produktais, sritis, jų valstybinį valdymą bei reguliavimą, taip 
pat šių organizmų ir produktų naudotojų teises, pareigas ir atsakomybę, 2001 
m. priėmė Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymą.  
Jis taikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra susiję su ge-
netiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų apgal-
votu išleidimu į aplinką, naudojimu, teikimu į rinką, bandymų ir mokslinio 
tyrimo darbų atlikimu bei kita šio įstatymo numatyta, su genetiškai modifi-
kuotais organizmais ir genetiškai modifikuotais produktais susijusia veikla 
Lietuvos Respublikos teritorijoje390.  

Šiuolaikinės technologijos leidžia pagaminti tokias chemines medžiagas 
ir preparatus, kurie, patekę į aplinką, sukelia ar gali sukelti tiesioginį ar uždels-
tą pavojų vienam ar keliems jos komponentams arba žmonių sveikatai. Sie-
kiant reglamentuoti pagrindinius veiklos, susijusios su tokiomis medžiagomis, 
reikalavimus, asmenų, kurių veikla susijusi su šiomis medžiagomis, pareigas ir 
šios veiklos kontrolę, siekiant apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą nuo galimo 

                                                
389 Lygis, D. Biotechnologijos ir aplinkos apsauga. Aplinkos politika ir valdymas. MRU, Vilnius, 

2008, p. 262. 
390 Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas. Valstybės žinios. 2001, 

Nr. 56-1976. 
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neigiamo nuodingųjų medžiagų poveikio, 2001 m. buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas391.  

Šiuo metu padaugėjo gaminių, pagamintų iš bet kokių medžiagų ir skirtų 
gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių nau-
dotojams. Kartu padidėjo ir tokių pakuočių atliekų, darančių neigiamą povei-
kį aplinkai ir žmonių sveikatai. Šiai problemai spręsti 2001 m. buvo priimtas 
Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas,  nusta-
tantis bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką 
importuojamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinki-
mo, naudojimo reikalavimus, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų 
neigiamo poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai, taip pat gamintojų, impor-
tuotojų, pardavėjų, vartotojų, gaminių naudotojų, atliekų tvarkytojų teises ir 
pareigas tvarkant pakuotes bei pakuočių atliekas392. Iš pakuočių gamintojų 
reikalaujama jas projektuoti, gaminti ir parduoti taip, kad jas būtų galima pa-
kartotinai naudoti, perdirbti ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai šalinant 
pakuočių atliekas ir (ar) pakuočių atliekų apdorojimo liekanas. Pakuotės taip 
pat turi būti pagamintos taip, kad kuo didesnę dalį susidariusių jų atliekų bū-
tų galima perdirbti ar naudoti energijai gauti, o pakuočių atliekų biologiškai 
skaidžias dalis taip kompostuoti, kad į sąvartynus patektų kuo mažiau pakuo-
čių atliekų.  

Nemažas dėmesys kiekvienoje valstybėje skiriamas energetikos plėtoji-
mui ir valdymui, efektyviam energijos ir energijos išteklių vartojimui. Ypatin-
gą vietą užima energijos ištekliai, kuriuos sudaro gamtos ištekliai ir jų perdir-
bimo produktai. Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas atsinaujinantiems ener-
gijos ištekliams: vandens potencinei energijai, saulės, vėjo, biomasės ir žemės 
gelmių šilumos (geoterminė) energijai. 2002 m. priimtas Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymas reglamentuoja bendrą energetikos veiklą, energetikos 
plėtojimo ir valdymo pagrindus, taip pat ir efektyvų energijos ir energijos iš-
teklių vartojimą393. Įstatymu siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą, 
efektyvų energijos išteklių ir energijos vartojimą, mažinti neigiamą energeti-
kos veiklos poveikį aplinkai, skatinti pagrįstą konkurenciją, skatinti vietinių ir 
atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. 
                                                
391 Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas. Valstybės žinios. 2001,    

Nr. 64-2330. 
392 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas. Valstybės žinios. 

2001, Nr. 85-2968. 
393 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 56-2224. 



 885

Norint sėkmingai įgyvendinti aplinkos apsaugos politiką, be teisinių ir 
ekonominių instrumentų, reikia ir šios politikos įgyvendinimo kontrolės me-
chanizmo. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę sudaro specialių valstybės 
įgaliotų institucijų ir pareigūnų veikla, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą ir 
teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, pasireiš-
kianti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įsta-
tymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei šių 
pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsa-
komybėn. Šiuo tikslu Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. priėmė Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą, nustatantį aplin-
kos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančias instituci-
jas bei pareigūnus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus ir pagrindinius 
principus, veiklos organizavimą, reglamentuoja aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės procesą394.  

Triukšmas – tai nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, 
kuriuos dažniausiai sukelia žmonių veikla. Pramonėje ir žemės ūkyje vis pla-
čiau naudojant mechanizmus, įvairią techniką, gausėjant buitinės technikos, 
miestuose ir gyvenvietėse didėjant transporto srautams, ir aplinkoje sparčiai 
didėja triukšmo lygis, kuris neišvengiamai veikia žmogaus gyvenimo kokybę. 
Daugelyje vietų triukšmas jau pasiekė tokį lygį, kad pagrįstai yra laikomas vie-
na svarbiausių ekologinių problemų. Triukšmas trukdo darbui, poilsiui, nei-
giamai veikia žmonių sveikatą, todėl ieškoma būdų, kaip jo išvengti. Gyvento-
jams apsaugoti nuo triukšmo svarbu taikyti ne tik techninius sprendimus, bet 
ir triukšmą reglamentuojančius teisės aktus395. Lietuvos Respublikos Seimas 
2004 m. priėmė Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą, nustatantį 
triukšmo prevencijos teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, 
pareigas, triukšmo kontrolės ir stebėsenos tvarką396. Įstatymas reglamentuoja 
veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą siekiant išvengti klau-
sos sutrikimų ar netekimo, apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką 
nuo neigiamo triukšmo poveikio.  

Šie ir kiti priimti šalies teisiniai dokumentai tapo pagrindu reglamentuo-
ti aplinkos apsaugos veiklą Lietuvos Respublikoje. Jų pagrindu yra numato-
                                                
394 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. Valstybės žinios. 

2002, Nr. 72-3017. 
395 Komičienė, V. Triukšmo valdymas. Aplinkos politika ir valdymas. MRU, Vilnius, 2008,       

p. 280. 
396 Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 164-5971. 
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mos aplinkos apsaugos ir jos tvarkymo lėšos, leidžiančios sustabdyti ar bent 
sulėtinti neigiamus aplinkos pokyčius, atkurti jau pažeistus gamtinius proce-
sus. Be abejonės, priimti teisės aktai yra nuolat tobulinami, atsižvelgiant į pa-
sikeitusias ir besikeičiančias šalies ir tarptautines aplinkybes.   
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VIEŠOJO  ADMINISTRAVIMO  REFORMŲ  
RAIDA  ATKŪRUS  LIETUVOS  
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
 

 
 
Vainius Smalskys 
 
 
 

Kiekviena šalis nuolat reformuoja savo viešojo valdymo sistemą. Ilgalai-
kių ir nuolatinių sukrėtimų nepatyrusios valstybės galėjo valdymą tobulinti 
nuosekliai perimdamos kitų šalių patirtį viešojo valstybės valdymo, valstybės 
tarnybos, savivaldos tobulinimo ir kitose srityse. 

1990 m. kovo 11 d. atsikūrusi nepriklausoma Lietuva negalėjo ilgai eks-
perimentuoti ir tirti, kurie viešojo administravimo modeliai jai būtų tinka-
miausi. Šalis pasirinko Europos, demokratines vertybes. Reikėjo greitai ir be 
didelių sukrėtimų perimti vakarietiškąją viešojo valdymo patirtį. Pritaikant 
perimtus iš kontinentinės Europos ir anglosaksų valstybių valdymo modelius 
neišvengta klaidų. Pirma, Lietuva išsivadavusi iš sovietinės (rytietiškos) vals-
tybės administravimo sistemos, neturėjo savarankiško valstybinio gyvenimo 
patirties. Vakarietiška viešojo valdymo patirtis sunkiai buvo suderinama su 
nomenklatūrine (iš sovietinės praeities paveldėta), uždara ir korumpuota po-
sovietinės Lietuvos institucijų administravimo realybe. 

Antra, atsikūrusi Lietuvos valstybė negalėjo perimti tarpukario Lietuvos 
viešojo administravimo patirties. Valstybės institucijų administravimo tobu-
linimo tradicija buvo „nukirsta“ 50 metų trukusia sovietine okupacija. Kita 
vertus, 1990 m. Lietuvos Respublika pasirinko demokratinį vystymosi kelią, o 
tarpukario Lietuva, paskutinius keturiolika savo gyvavimo metų buvo autori-
tarinė valstybė. Dar viena priežastis, neleidusi iš tarpukario Lietuvos perimti 
administracinio valdymo patyrimo, buvo ta, kad viešosios administracijos sri-
tyje Lietuva pagrindines reformas buvo sumaniusi XX a. penktojo dešimtme-
čio pradžioje ir viduryje. 
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Per visą tarpukario dvidešimtmetį veikė daug laikinų teisės aktų, regla-
mentuojančių viešąjį valdymą. Dalis teisės aktų viešojo administravimo srityje 
buvo paveldėti iš carinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos okupacinių valdžių. 
Antai dalis apskričių viršininkų kompetencijos buvo tvarkoma Rusijos impe-
rijos įstatymais, kurie neprieštaravo tuo metu Lietuvoje veikusiai teisinei si-
stemai, nes dar nebuvo spėta išleisti savų įstatymų397. Taip ir nebuvo priimtas 
visas tarnautojų veiklos sritis apimantis valstybės tarnybos įstatymas. Tarpu-
kariu vadovautasi dar 1919 m. priimtu laikinu įstatymu „Dėl valstybės tarny-
bos sutvarkymo“ ir Valstybės tarnautojų atlyginimo įstatymu. Paskutinė tar-
pukario Lietuvos vyriausybė, vadovaujama A. Merkio, bandė pagreitinti ad-
ministracines reformas. 1940 m. vasario 26 d. Ministrų kabinetas priėmė nu-
tarimą Nr. 183 ir juo pavedė Valstybės Tarybai parengti šių įstatymų projek-
tus: a) Apskričių viršininkų įstatymo, b) naujo Policijos įstatymo, c) naujo 
Pasienio apsaugos policijos įstatymo. Tame pačiame posėdyje buvo patvirtin-
ta komisija administracinės reformos planui rengti. Komisijos pirmininku 
buvo išrinktas A. Merkys. Valstybės tarnybos įstatymo projektas buvo pradė-
tas rengti dar 1939 m. pradžioje. Iki 1940 m. pradžios buvo parengti Ministe-
rijų santvarkos ir Administracinio teismo įstatymų projektai. Sovietų okupa-
cija neleido šių reformų įgyvendinti. Nelaisvės metais ne visi administracinių 
įstatymų projektai Lietuvos centriniame valstybės archyve išliko arba buvo iš-
saugoti tik dalimis398. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę reikėjo iš naujo sukurti visą viešojo 
administravimo sistemą. Viešojo administravimo sistema apima valstybės ir sa-
vivaldybių institucijų, valstybės tarnybos, statutinių organizacijų ir daugelį kitų 
sričių. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti viešojo administravimo reformas vals-
tybės ir savivaldybių valdymo bei valstybės tarnybos srityse, įvykusias po 1990 
m. kovo 11 d. Nepriklausomybė atkūrimo. Tai vienos iš pagrindinių viešojo 
valdymo sričių, kurių modernizavimas garantuoja valstybės valdymo efektyvu-
mą. Lietuvos viešojo valdymo reformų raida, 1990 m. atgavus nepriklausomybę, 
yra mažai tyrinėta. 

 

                                                
397 Nepriklausoma Lietuva (red. V. Kemežys). Kaunas: Šviesa, 1990, p. 103–110. 
398 Smalskys, V. Valstybės tarnybos genezė ir raida Lietuvoje. Valstybės tarnyba Lietuvoje: praei-

tis ir dabartis (sud. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB „PRaction“, 2007, p. 30–
55. 
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Reformos valstybės tarnybos srityje ir valstybės tarnybos  
politizavimo problema 
 
Iškovojus nepriklausomybę dar penkerius metus Lietuvos valstybės tar-

nyba veikė pagal pakoreguotą seną sovietinį modelį.399 Tai nebuvo tik Lietu-
vos problema. Su valstybės tarnybos reformų problemomis susidūrė ir kitos 
Vidurio Rytų Europos pokomunistinės valstybės, kurios komunistų valdymo 
laikais turėjo, palyginti su Lietuva, butaforinį valstybingumą.  

Nagrinėjant Vidurio Europos šalių administracinių reformų situaciją 
1990–1992 m. galima teigti, kad pirmosios administracinės reformos buvo 
suvokiamos politinių ir ekonominių pokyčių kontekste. Buvo siekiama paša-
linti komunistinį ir sovietinį paveldą politinėse ir administracinėse struktūro-
se, nesigilinant į specifines kryptis (kaip valstybės tarnyba ir kt.).400 

A. Minkevičius ir A. Ivanauskienė, analizavę valstybinio valdymo insti-
tucijų pokyčius 1990–1995 m., tvirtina, kad dar 1990 m. Vyriausybė priėmė 
nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos ministerijų pagrindinių funkcijų“, ku-
riame nustatė ministerijoms pavaldžių valstybinių įstaigų ir organizacijų va-
dovų skyrimo ir atleidimo funkcijas. Iki galo nebuvo sureguliuotas pačių mi-
nisterijų ir naujai kuriamų departamentų tarnautojų priėmimas ir atleidimas 
iš darbo. Pirmasis Vyriausybės nutarimas, kuriame buvo reglamentuota vals-
tybinių ir kitų biudžetinių įstaigų tarnautojų darbo apmokėjimo tvarka, buvo 
priimtas 1991 m. Minėti autoriai taip pat teigia, kad valstybinių institucijų 
darbuotojų tarnybinius atlyginimus galėjo paskirti jų vadovai, atsižvelgdami į 
tarnautojų kvalifikacines savybes arba atestavimo rezultatus. Tarnautojų ates-
tavimo nuostatai buvo patvirtinti tik 1995 m., priėmus Valdininkų įstaty-
mą.401 Taigi galima daryti atsargią išvadą, kad valstybės pareigūnų kvalifikaci-
nės savybės buvo nustatinėjamos ir jų atestacija buvo atliekama voliuntaris-
tiškai.  

J. Juralevičienė teigia, kad pirmieji realūs žingsniai kuriant Lietuvos vals-
tybės tarnybą kaip sistemą buvo žengti tik apie 1994 m. Tada buvo atkreiptas 

                                                
399 Juralevičienė, J. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos raida 1990–1995 metais. Viešoji 

politika ir administravimas, 2005, 11:5–64. 
400 Ten pat. 
401 Minkevičius, A.; Ivanauskienė, A. Valstybės tarnybos reforma. Valstybės tarnyba Lietuvoje: 

praeitis ir dabartis (sud. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB „PRaction“, 2007, p. 
58–93. 
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dėmesys, kad valdžios struktūrose pasitaiko biurokratizmo, savivalės ir ko-
rupcijos atvejų. Nors pirmieji siūlymai, kaip tarnautojų darbą padaryti veiks-
mingesnį, buvo pateikti G. Vagnoriaus Vyriausybės laikais. 1992 m. būta ap-
mąstymų, kaip patobulinti administracinį valdymą. 1992 m. balandžio 27 d. 
buvo išleistas Vyriausybės potvarkis, kurio pagrindinis tikslas buvo skatinti, 
kad valstybės administracijoje dirbtų kvalifikuoti ir sąžiningi tarnautojai.402  

Naujas valstybės tarnybos kūrimo etapas prasidėjo 1995 m. gegužės 1 d., 
kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymas. Jis galiojo iki 
1999 m. liepos 29 d., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarny-
bos įstatymas. Formaliai šis įstatymas turėjo padėti sukurti nepriklausomą 
nuo politinių įtakų valstybės tarnybos modelį. Šiame įstatyme buvo apibrėž-
tos A ir B valdininkų sąvokos, nustatyta priėmimo į valstybės tarnybą ir atlei-
dimo iš tarnybos tvarka, valdininkų teisės, pareigos ir atsakomybė, socialinės 
garantijos, valdininkų atestavimas, valstybės tarnybos valdymas ir kt.403 

A. Minkevičiaus ir A. Ivanauskienės nuomone, Valdininkų įstatyme bu-
vo nemažai trūkumų. Antai nebuvo nuostatų, reglamentuojančių darbo už-
mokestį (darbas apmokamas buvo pagal anksčiau nustatytą bendrąją tvarką). 
Šis įstatymas dar nenumatė bazės tarnautojų kvalifikacijai kelti, jame nebuvo 
numatyti išsamūs karjeros kėlimo principai.404 Tai buvo valstybės tarnybos re-
formų ateities uždaviniai. 

Manytina, kad motyvacinės sistemos stoka buvo viena iš didžiausių Val-
dininkų įstatymo silpnybių. Tarnautojai, kurie įgijo aukštesnes kvalifikacijas 
ir kompetencijas, negalėjo tikėtis, kad bus paaukštintos pareigos, jiems nebu-
vo mokami priedai prie atlyginimo ar didesnis atlyginimas. Atsižvelgiant į tai, 
kad devintojo dešimtmečio pabaigoje daugelyje Vakarų šalių įsibėgėjo viešojo 
sektoriaus modernizavimo reformos, vienu iš prioritetu tapo nuolatinis vals-
tybės tarnautojų mokymas bei tarnautojų veiklos orientavimas į rezultatus. 
Nuo veiklos rezultatų, ypač anglosaksų valstybėse, ėmė priklausyti tarnautojų 
atlyginimas ir priedai. Tad palyginus galima teigti, kad Lietuvos Respublikos 
valdininkų įstatymas turėjo daugiau kontinentinės Europos šalių karjeros 
valstybės tarnybos sistemos bruožų. 
                                                
402 Juralevičienė, J. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos raida 1990–1995 metais. Viešoji 

politika ir administravimas, 2005, 11:55–64. 
403 Minkevičius, A.; Ivanauskienė, A. Valstybės tarnybos reforma. Valstybės tarnyba Lietuvoje: 

praeitis ir dabartis (sud. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB „PRaction“, 2007, p. 
58–93. 

404 Ten pat. 
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Naują valstybės tarnybos įstatymą pradėta rengti 1997 m. padedant 
PHARE ekspertams. Jis įsigaliojo 1999 m. liepos 30 d. Pagal šį įstatymą vals-
tybės tarnautojai buvo suskirstyti į dvi grupes: viešojo administravimo valsty-
bės ir paslaugų valstybės tarnautojai. Buvo nustatyti valstybės tarnautojų pa-
reigybiniai lygiai (A, B, C, D), valstybės tarnautojų pareigybės suskirstytos į 
30 kategorijų. Remiantis šiuo įstatymu buvo pradėta viešojo administravimo 
valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reforma. Atostogų dienų skaičius pri-
klausė nuo tarnautojo stažo. Pradėjo veikti personalo mobilumo valstybės ir 
viešojo valdymo institucijose sistema. Šio įstatymo priėmimas buvo žingsnis į 
priekį modernizuojant valstybės tarnybos sistemą. Lietuvoje buvo bandoma 
tobulinti karjeros valstybės tarnybos modelį. Toks valstybės tarnybos modelis 
atitiko senųjų kontinentinės Europos Sąjungos šalių (Vokietijos, Prancūzijos, 
Ispanijos ir kt.) standartus, keliamus valstybės tarnybai. Tačiau šie standartai 
neatitiko viešojo valdymo ir personalo vadybos principų, propaguojamų ir 
įgyvendinamų anglosaksų valstybėse bei mažesnėse ES narėse. Tai postų si-
stema valstybės tarnyboje (naujosios viešosios vadybos reformų įtaka valstybės 
tarnybai). Pagrindinė 1999 m. Valstybės tarnybos įstatymo blogybė buvo ta, 
kad į valstybės tarnybą buvo sunku patekti naujiems žmonėms iš išorinės ap-
linkos. Tai pristabdė valstybės tarnybos modernizavimą. Įstatymą reikėjo to-
bulinti. 

Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas įsigaliojo 2002 m. liepos 
1 d. A. Minkevičius ir A. Ivanauskienė teigia, kad naujasis valstybės tarnybos 
įstatymas yra ne toks sudėtingas kaip ankstesnis, jame daugiau aiškumo dėl 
valstybės tarnautojų atlyginimų sistemos ir jų karjeros galimybių. (Šis įstaty-
mas buvo ne kartą taisytas – V. S.). Teigiama, kad naujajame įstatyme atsisa-
kyta kai kurių karjeros sistemos elementų ir galima priimti asmenį iš išorinės 
aplinkos į bet kokias pareigas. Įstatymas lyg ir sudarė galimybę kurti atviresnę 
valstybės tarnybos sistemą. Valstybės tarnautojų pareigybės yra trijų lygių (A, 
B, C), jos skirstomos į 20 kategorijų. Buvo įvesta priedų (prie atlyginimo) si-
stema. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme buvo nustatyta tarnau-
tojo vertinimo sistema, ji susieta su darbo rezultatais ir gaunamu darbo už-
mokesčiu. Buvo nustatytas tarnautojų mokymo privalomumas. Įkurta valsty-
bės tarnybą kuruojanti įstaiga – Valstybės tarnybos departamentas prie Lie-
tuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.405 

                                                
405 Minkevičius, A.; Ivanauskienė, A., p. 58–93. 
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Trumpai išnagrinėjus naująjį Valstybės tarnybos įstatymą galima tvirtin-
ti, kad jis yra modernesnis už pirmus du įstatymus. Jame atsispindi šiuolaiki-
nio viešojo valdymo modernizavimo tendencijos. Pagal naująjį įstatymą Lie-
tuvoje buvo sukurtas mišrus (karjeros ir postų) valstybės tarnybos modelis. 
Sudarytos atviresnės sąlygos priimti į valstybės tarnybą asmenis pagal konkur-
są. Priminsime, postų sistema valstybės tarnyboje yra kilusi iš anglosaksiško-
sios valdymo tradicijos ir daugelyje šalių įgyvendinama bendrame naujosios 
viešosios vadybos reformos kontekste. Tačiau dalinis valstybės tarnybos mo-
dernizavimas neišsprendė svarbiausių Lietuvos viešojo valdymo problemų – 
valstybės tarnybos politizavimo ir depolitizavimo. 

Nepriklausomybės pradžioje neįgyvendinus radikalių reformų valstybės 
tarnybos personalo valdymo srityje, iš sovietinės praeities paveldėta horizon-
taliai ir vertikaliai integruota valdymo sistema nebuvo linkusi radikaliai keis-
tis. Autoriai, kurie tyrinėjo pokomunistinius pokyčius viešajame sektoriuje, 
yra pastebėję, kad iš komunistinės praeities paveldėtoje centralizuotoje admi-
nistravimo sistemoje „viešieji“ ir „įmonių“ sektoriai buvo vienodai kontro-
liuojami tų pačių respublikinių bei sąjunginių ir respublikinių ministerijų. 
Ribos tarp valstybės tarnautojų ir įmonių tarnautojų nebuvo, nes nebuvo pri-
vačios nuosavybės, tiek ministerijų tarnautojai, tiek valstybinių įmonių dar-
buotojai dažnai buvo pavaldūs toms pačioms šakinėms ministerijoms.406 407 

Ši iš komunistinės sistemos į nepriklausomos Lietuvos valstybės tarnybą 
perėjusi žmonių grupė buvo pripratusi prie centralizuotų hierarchinių, ko-
munistų partijos vadovybės padiktuotų ar voliuntaristinių (pvz., autokratinio 
partijos sekretoriaus), politinių sprendimų įgyvendinimo. A. Krupavičiaus 
teigimu, Lietuvos demokratinių institutų formavimosi pradžioje politikai 
(Sąjūdžio daugumos – V. S.) neretai minėjo posovietinius valdininkus kaip 
radikalių reformų stabdį dėl kompetencijos ir darbo kompetencijos naujomis, 
nepriklausomos valstybės sąlygomis trūkumo. Naujoji nepriklausomos Lietu-
vos valdžia turėjo įgyvendinti viešąją politiką, grįstą demokratijos ir laisvos 
rinkos postulatais. Politinių sprendimų įgyvendinimo procese susidurta su 
posovietinio biurokratinio aparato inercija. Pripratę dirbti centralizuotos – 
                                                
406 Beblavy M. Management of Civil Service Reform in Central Europe. Mastering Decentraliza-

tion Reforms in Central and Eastern Europe. 2002 [žiūrėta 2009-03-26] <http://www.lgi. 
osi. hu/publications>. 

407 Minkevičius, A.; Ivanauskienė, A. Valstybės tarnybos reforma. Valstybės tarnyba Lietuvoje: 
praeitis ir dabartis (sud. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB „PRaction“, 2007, p. 
58–93. 
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komandinės valdymo sistemos sąlygomis dalis jų nesugebėjo ar nenorėjo dirb-
ti savarankiškos viešosios politikos įgyvendinimo sąlygomis.408 Kaip jau buvo 
minėta 1990–1995 m. tarnautojų atestacija buvo vykdoma voliuntaristiškai, 
o tai nepadėjo valstybės tarnybą modernizuoti.  

Kadangi susiklostė tokia padėtis, naujai besikuriančios Lietuvos valstybės 
tarnyba tapo politizuota. Tai buvo dėsninga, nes politikai – nepriklausomy-
bės, demokratinių ir ekonominių reformų šalininkai turėjo įgyvendinti Vy-
riausybės programą ir buvo priversti nuolat kištis į valdininkų veiklą, kad ne-
būtų stabdomos šaliai reikalingos reformos. J. Šarkutė, tyrinėjusi Lietuvos 
ministrų (1990–2000 m.) nepasitikėjimą jiems teikiama iš valstybės tarnauto-
jų informacija, tvirtina, kad daugiausia tokių ministrų buvo pirmajame G. 
Vagnoriaus ministrų kabinete. Tai dar kartą įrodo, kaip sunkiai sekėsi nau-
joms politinėms jėgoms bendradarbiauti su senaisiais tarnautojais.409 

Valstybės tarnybos politizavimo neišvengta ir 1995 m. priėmus Valdi-
ninkų įstatymą. Nors tai buvo vienas iš pirmų bandymų Lietuvos istorijoje 
formalizuoti valstybės tarnybos veiklą, jame buvo nemažai tobulintinų vietų. 
Anot V. Adomonio, 1997 m. vasarą paskelbtoje Europos Komisijos nuomo-
nėje apie Lietuvos pasirengimą narystei Europos Sąjungoje buvo pažymėti to-
kie pagrindiniai Lietuvos valstybės tarnybos veiklos trūkumai: didelė valsty-
bės tarnautojų kaita po kiekvienų rinkimų, valstybės tarnautojai neapsaugoti 
nuo politinių permainų, tarnautojams trūksta motyvacijos kelti kvalifikaciją 
ir yra administracinių gebėjimų stoka.410 

Su daugeliu pastebėtų trūkumų, ypač tarnautojų kvalifikacijų ir kompe-
tencijų srityje, būtų galima sutikti. Neseniai atsikūrusios Lietuvos valstybės 
tarnautojams trūko valstybinio mąstymo, administracinės patirties, įvairių 
ministerijų, departamentų ir skyrių padaliniuose dirbo daug sovietinės patir-
ties turinčių tarnautojų. Kita vertus, toks pastebėtas trūkumas kaip valstybės 
tarnybos politizavimas, pokomunistinės transformacijos pradiniame etape yra 
realybė ir dažnai būtinybė norint modernizuoti visą valstybės valdymą. Perei-
nant iš totalitarinės sistemos į demokratinę, valstybės tarnybos politizavimas 

                                                
408 Krupavičius, A. Politikos ir valstybės tarnybos sąveika. Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis 

ir dabartis (sud. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB „PRaction“, 2007, p. 305–
337. 

409 Šarkutė, J. Sprendimų priėmimo modeliai Lietuvos Respublikos vyriausybėse: vidinių 
veiksnių analizė. Viešoji politika ir administravimas. 2006, 18:95–115. 

410 Adomonis, V. Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje. Viešasis administravimas Lietuvoje: 
profesionalumo ir efektyvumo paieškos. Kaunas: Naujas lankas, 1999, p. 59–63. 
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neišvengiamas. Juolab kad nuo 1992 m. pabaigos iki 1996 m. pabaigos Lietu-
vą valdė pokomunistinė LDDP (Lietuvos demokratinė darbo partija). 1996 
m. pabaigoje į valdžią grįžusi naujoji Tėvynės sąjungos ir krikščionių demok-
ratų partijų dauguma buvo priversta politizuoti valstybės tarnybos vadovau-
jančias grandis, kad galėtų įgyvendinti naują viešąją politiką. Priminsime, kad 
pertvarkymai kuriuos dar 1990–1992 m. sumanė reformų šalininkai, nebuvo 
iki galo įgyvendinti. Paskui ketverius metus valdžiusi pokomunistinė daugu-
ma dar labiau sutvirtino savo pozicijas Lietuvos valdžios institucijose ir vals-
tybės tarnyboje. Todėl iš dalies galima teigti, kad Europos Komisijos ekspertai 
valstybės tarnybos politizavimo problemą vertino paviršutiniškai.  

Valstybės tarnybos politizavimo problema nėra naujas reiškinys įvairių 
šalių valstybės tarnybos istorijoje. Mums artimesnis galėtų būti Vokietijos pa-
vyzdys. Nors abi šalys skiriasi gyventojų skaičiumi ir valstybės sandara, tačiau 
panašus yra istorinis patyrimas. Antai Vakarų Vokietijoje po Antrojo pasau-
linio karo buvo sukurtas politizuotas valstybės tarnybos modelis. Pagrindinės 
priežastys, lėmusios politinių partijų įtakos padidėjimą valstybės tarnybai, bu-
vo tos, kad nešališkumo ir politinio neutralumo koncepcija diskredituota na-
cių valdymo laikotarpiu.411  

Po karo Vokietijos demokratinės politinės partijos (ypač krikščionys 
demokratai ir socialdemokratai) buvo remiamos Vakarų sąjungininkų, nes 
partijų narių buvimas valstybės tarnyboje garantavo biurokratijos lojalumą 
demokratinei politinei sistemai. Paskutiniais metais Vokietijos valstybės tar-
nyba (ypač vakarinių federacinių žemių lygmeniu) yra veikiama iš anglosaksų 
valstybių ateinančių viešojo valdymo modernizavimo tendencijų (bandoma 
įvesti sutartis valstybės tarnautojams ir pan.). Rytinėse žemėse (buvusioje 
komunistinėje VDR) ir toliau tvarkomasi pagal valstybės tarnybos modelį, 
sukurtą Vakarų Vokietijoje po Antrojo pasaulinio karo. 

Ar galima buvo pritaikyti Vokietijos valstybės tarnybos modelį Lietuvoje 
atkūrus nepriklausomybę? Išoriškai lyg ir būta panašumų. Tačiau nuodugniau 
panagrinėjus ir palyginus valstybės tarnybos situaciją ponacistinėje Vokietijo-
je ir iš sovietų nepriklausomybę iškovojusioje Lietuvoje, matoma ir esminių 
skirtumų. Visų pirma, palyginus Vokietijos ir Lietuvos valstybės tarnybų poli-
tizavimo problemas, galima teigti, kad Vokietijos valstybės tarnyba buvo dvy-
lika metų veikiama nacistinio totalitarinio režimo, o Lietuvoje sovietų okupa-

                                                
411 Minkevičius, A.; Smalskys, V. Valstybės tarnyba užsienio šalyse: raida ir tendencijos. Vilnius: 

MRU leidykla, 2008, p. 66–70. 
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cijos metais tarnautojus, kurie dirbo respublikinio bei sąjunginio ir respubli-
kinio pavaldumo įstaigose, negalima vadinti Lietuvos valstybės tarnautojais – 
jie įgyvendino Sovietų Sąjungos politiką. Vokietijos (buv. Vakarų Vokietijos) 
politinė sistema ne taip smarkiai nukentėjo nuo nacistų valdymo, sovietų 
okupuotoje Lietuvoje per 50 metų buvo sunaikintos visos pilietinės visuome-
nės struktūros.  

Manytina, kad pereinant iš totalitarinio valdymo į demokratiją, vienas iš 
kelių demokratizuoti valstybės tarnybą kaip tik yra jos aukščiausiųjų pareigų 
politizavimas. Norint priversti biurokratiją, ilgą laiką veikusią nedemokrati-
nio režimo sąlygomis, dirbti laisvos visuomenės poreikiams, būtina įtraukti ją 
ne tik į viešosios politikos formavimo, bet ir įgyvendinimo procesą. Pokarinė-
je Vakarų Vokietijoje tai buvo lengviau padaryti. Politinės partijos (socialde-
mokratai ir iš liaudies partijos susibūrę krikščionys demokratai) atsikūrė se-
nųjų Veimaro respublikos partijų pagrindu, valstybės tarnyba buvo iš dalies 
denacifikuota. Partijos buvo demokratinės, be nacistinio šleifo, jos galėjo 
lengviau prižiūrėti valstybės tarnybos struktūras.  

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pokomunistinių šalių, pagrindinė problema 
yra ne valstybės tarnybos politizavimas, bet tai, kas veikia valstybės tarnybą. 
Čia nebuvo atlikta desovietizavimo proceso, nors formaliai totalitarinė ko-
munistų partija (okupacinės administracijos įrankis Lietuvoje), kuri ir buvo 
vienintelė viešosios politikos formuotoja, keitėsi ir „mutavo“ keisdama įvai-
rius pavadinimus. Palyginus valstybės tarnybos politizavimo raidą Vakarų 
Vokietijoje ir Lietuvoje, esminis skirtumas yra tas, kad nepriklausomybę at-
kūrusioje Lietuvoje vadovaujančias pareigas tarnautojų korpuse užėmė išeiviai 
iš buvusios komunistinės nomenklatūros, kurie nebuvo suinteresuoti poky-
čiais valstybės valdymo srityje. Reikia pažymėti, kad sovietinė komunistų par-
tija buvo dviguba hierarchinė, partinė ir administracinė struktūra, kuri vienu 
metu įgyvendino politiką, kontroliavo politinį personalo lojalumą ir neleido 
šiam dalyvauti politikos formavimo procese.412 

Lietuvoje dar 2002 metais, valdant pokomunistinei socialdemokratų 
partijai ir jos sąjungininkams, įsteigus naujas karjeros valstybės tarnautojų – 
Vyriausybės kanclerio ir ministerijos sekretorių pareigas, nemažai šių postų 
teko buvusiems viceministrams ar šiaip pokomunistinės socialdemokratų par-
tijos rėmėjams. Dalis aukštesniosios valstybės tarnybos perėjo socialdemokra-
tų (buv. LDDP) šalininkams. 

                                                
412 Peters, B. Guy. Biurokratijos politika. Vilnius: Pradai, 2002, p. 264.  



 896 

Valstybės tarnybos aukštesniųjų grandžių perėjimą LDDP (vėliau social-
demokratų partijos) kontrolei buvo galima užkirsti 1999 m. Dar 1997 m. pa-
gal PHARE finansuojamą programą buvo pradėtas rengti naujas Valstybės 
tarnybos įstatymas.413 PHARE ekspertai, padėję reformuoti Lietuvos valsty-
bės tarnybą, manytina, sunkiai suprato pokomunistinių valstybės tarnybos 
kūrimosi realijas. Todėl jų tvirtinimą, kad valstybės tarnybos politizavimas 
Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje ar kitose senosiose ES šalyse negali ir nega-
lėjo būti pritaikytas Lietuvos sąlygomis, reikia vertinti labai atsargiai.  

Vakarų šalyse valstybės tarnybos politizavimas yra itin neparankus re-
formoms, nes joms įgyvendinti reikia kelerių ir daugiau metų. Antai Švedijoje 
su trumpomis pertraukomis 35 metus valdė socialdemokratai. Per šį laikotar-
pį daugelio ministerijų padalinių ir agentūrų vadovais tapo žmonės, artimi so-
cialdemokratų partijai. Tai natūralu, per ilgą vienos partijos valdymo laiką 
valstybės tarnybos politizavimas tampa neišvengiamas. Todėl prieš pora metų 
į valdžią atėjus dešiniųjų partijų koalicijai yra sunku įgyvendinti viešąją politi-
ką ir naujoji Švedijos vyriausybė priversta imtis institucinių reformų. Nors 
formaliai, teisiškai žiūrint, Švedijos valstybės tarnyba – viena iš labiausiai de-
politizuotų Europoje. 

Lietuvoje tiek 1999 m., tiek 2002-aisiais, priimant ir tobulinant Valsty-
bės tarnybos įstatymą, susiklostė kitokia padėtis nei Švedijoje. Lietuvos vals-
tybės tarnyba formaliai buvo depolitizuojama, tačiau iš tikrųjų smarkiai poli-
tizuojama, atsižvelgiant į tai, kokios pakraipos žmonės nuo 1990 m. užėmė 
vadovaujamas pozicijas ministerijų departamentuose, skyriuose ir pan. Švedi-
joje visiems aišku, kad valstybės tarnybos politizavimo padarinys yra ilgas vie-
nos partijos valdymo laikas. Lietuvoje vadinamasis depolitizavimas (kai iš to-
talitarinės komunistų partijos transformuota partija (LDDP, vėliau pavadin-
ta LSDP) palieka savus, formaliai „nepartinius“ įvairias pareigas užimančius 
žmones, kad šie, pasikeitus politinei daugumai, „apsaugotų“ tuos sprendimus, 
kurie prieštarauja naujosios politinės daugumos įgyvendinamai viešajai politi-
kai) iš tikrųjų yra posovietinis politizavimas.  

Lietuvos ir kitų pokomunistinių šalių administraciniame ir politiniame 
diskurse yra maišomos valstybės tarnybos politizavimo ir depolitizavimo są-
vokos ir praktika. Vakarų šalyse valstybės tarnybos politizavimo problema gali 
būti sietina su demokratinių partijų ilgu buvimu valdžioje, o pokomunistinėje 
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Vidurio Europos erdvėje (taip pat ir Lietuvoje) kaip tik galima politizuoti 
valstybės valdymo ir tarnybos institucijas, kad į jas ateitų dirbti kuo daugiau 
žmonių (iš naujai susikūrusių demokratinių partijų), tiesiogiai ar netiesiogiai 
nesusijusių su senuoju totalitariniu režimu ar buvusia okupacine administra-
cija. Čia vėl galima pasiremti Vokietijos patirtimi. 1989 m. prijungus rytines 
Vokietijos žemes (buv. komunistinę VDR) prie Vakarų Vokietijos, naujai at-
gautose žemėse (landuose) imtas taikyti panašus valstybės tarnybos modelis 
kaip ir Vakarų Vokietijoje po Antrojo pasaulinio karo, taip pat vadovaujantį 
personalą perkeliant iš vakarinės šalies dalies. Taip buvo norima atleisti tar-
nautojus, susijusius su senąja komunistine sistema, kad jie nedalyvautų prii-
mant ir įgyvendinant sprendimus. Vakarinėse žemėse tik XX a. aštuntojo de-
šimtmečio pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje (praėjus 50 metų po 
denacifikavimo proceso) imta diskutuoti apie valstybės tarnybos depolitiza-
vimą ir politinį neutralumą. Lietuvos sąlygomis politizavimas vertybiniu po-
žiūriu buvo aiškesnis, buvo aiškiau, kokios ilgai valdžioje buvusios partijos ar 
koalicijos programą įgyvendino aukščiausi valstybės tarnautojai.  

Jauni ar naujai priimti tarnautojai, perimdami darbo metodus iš vadovų, 
suformuotų sovietinėje aplinkoje, tik tęsė sovietinę (rytietišką) valdymo tra-
diciją, todėl buvo būtina reformuoti 2002 m. socialdemokratų ir sociallibera-
lų įvestą sistemą, kada aukščiausiose valstybės tarnybos grandyse vienas vice-
ministras yra politinio pasitikėjimo pareigūnas, ministerijos valstybės sekreto-
rius – karjeros valstybės tarnautojas nuo dviejų iki šešių (atsižvelgiant į minis-
terijos dydį) ministerijos sekretoriai – karjeros pareigūnai. 2008 m. pabaigoje 
laimėjusi rinkimus į Seimą dešiniųjų partijų koalicija pasiūlė naują aukščiau-
sių valstybės tarnybos pareigybių pertvarkymo sistemą. Dabar bandoma su-
kurti keturias politinio pasitikėjimo viceministrų ir vieno ministerijos kancle-
rio – karjeros valstybės tarnautojo pareigybes. Aukščiausios valstybės tarny-
bos pareigybės būtų politizuojamos ir iki minimumo sumažinamas karjeros 
valstybės tarnautojų skaičius, atleidus tariamai depolitizuotus ministerijų sek-
retorius. Manytina, kad dar galima būtų politizuoti ir kai kurių departamentų 
direktorių pareigybes, panaikinti konkursų sistemą į aukščiausias valstybės 
tarnybos pareigybes. Iš anglosaksų valdymo tradicijos ateinanti konkursų si-
stema į tarnybas posovietinėje erdvėje yra diskredituojama. Vis dar vyraujant 
rytietiškam valdymui („bosas visada teisus“), konkursai tampa fikcija, jų re-
zultatai priklausomi nuo vadovų įtakos. Kaip rodo naujausi parlamentinio 
darbo rezultatai, socialdemokratų partija visaip priešinosi šioms reformoms.  
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Antras valstybės tarnybos reformų etapas galėtų būti realus depolitiza-
vimas. Tai galėtų įvykti po ilgesnio laiko (po kelių dešimčių metų), kai nuo-
sekliai iš valstybės tarnybos bus išstumti visi su sovietiniu režimu susiję aukš-
tesnieji valstybės tarnybos pareigūnai ir viešojo sektoriaus organizacijose įsivy-
ravus karta, neturinti nieko bendra su sovietine ar ankstyvąja posovietine pra-
eitimi. 

 
 
Viešojo valdymo ir savivaldybių reformų raida 
 
Lietuvos Respublikos, kaip ir kiekvienos pokomunistines transformaci-

jas patiriančios šalies, viešojo administravimo reformų tikslas buvo sukurti 
valdymo modelį, paremtą modernia administracine kultūra. Pagrindiniai šios 
kultūros bruožai yra: kokybiškos ir malonios paslaugos piliečiams, efektyvus 
viešųjų finansų valdymas, viešųjų paslaugų išplėtimas, atsižvelgiant į vis labiau 
segmentuotą visuomenę, aktyvus bendradarbiavimas su piliečių bendruome-
nėmis, profesionali pagalba politikams. Kad atitiktų šiuos reikalavimus, viešo-
ji administracija turi modernizuotis ir nuosekliai keisti valdymo principus. 

Svarbiausias viešojo administravimo reformų Lietuvoje sumanytojų tiks-
las buvo sukurti tokį viešojo valdymo modelį, kuris būtų ne tik modernus, bet 
ir veiksmingas. Pagrindinis sumanymas buvo siekti valstybės kokybės. Dar 
Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija suformavo tris reformos 
kryptis: kad valstybė taptų paprastesnė, priartinti sprendimus prie piliečių ir 
kad valstybė taptų labiau atsakinga.414 Šie tikslai siejosi su Lietuvos siekiu tap-
ti Europos Sąjungos nare, sustiprinti administracinius gebėjimus ir veiksmin-
gai pasinaudoti Europos Sąjungos parama viešojo administravimo reformų 
srityje. 

Visos šios naujos tendencijos turėjo atsispindėti naujame Viešojo admi-
nistravimo įstatyme, kuris buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seime 1999 
m. birželio 18 d. Šiuo įstatymu buvo bandoma pašalinti viešojo valdymo trū-
kumus. Nuo pat nepriklausomybės pradžios pagrindinis dėmesys buvo ski-
riamas viešojo administravimo struktūroms tobulinti, reorganizuoti ir mažin-
ti. Pirmus devynerius atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metus niekas nega-

                                                
414 Rokickienė, G. Viešojo administravimo reformos procesas Lietuvoje. Viešasis administravi-

mas Lietuvoje: profesionalumo ir efektyvumo paieškos. Kaunas: Naujas lankas, 1999, p. 53–
58. 
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lėjo atsakyti į klausimą, kokia turėtų būti Lietuvos valdymo vizija ir kokių 
administravimo principų – kontinentinės Europos ar anglosaksiškų – bus 
daugiau įgyvendinant reformas. Atkūrus nepriklausomybę daugelis viešojo 
sektoriaus organizacijų iš inercijos dirbo pagal sovietinį (rytietišką) valdymo 
modelį. Žmonės valdžios įstaigose buvo sutinkami nepaslaugiai, buvo jaučia-
ma, kad jie trukdo tarnautojams dirbti. Vyravo popierizmas, išgalvojamos vis 
didesnės biurokratinės kliūtys. Valdymas buvo be aiškios orientacijos į pilietį, 
be aiškesnės ateities vizijos.415 Kita vertus, jau minėtų PHARE ekspertų dau-
guma, kurių tikslas buvo padėti priderinti viešojo valdymo ir valstybės tarny-
bos sistemą prie Europos Sąjungos reikalavimų, atstovavo konservatyviai, 
kontinentinei viešojo administravimo tradicijai. Jai būdingas struktūrų sudė-
tingumas, valdymo centralizacija, administravimas pagal taisykles ir direkty-
vas, hierarchinis personalo valdymas ir kt., tai, ką mes vadiname M. Vėberio 
suformuluotu „idealiosios biurokratijos“ modeliu. Ši vėberinė, legalistinė val-
dymo sistema, sumišusi su sovietiniu (rytietišku) valdymo modeliu, sukuria 
dar neefektyvesnę ir orientuotą į valdymo institucijas, bet ne į žmogų (klientą, 
viešosios paslaugos vartotoją) administravimo praktiką. 

Gerai, kad rengiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įsta-
tymą dar buvo pasiremta Didžiosios Britanijos, Suomijos ir Norvegijos patir-
timi. Didžioji Britanija viena pirmųjų pasaulyje pradėjo viešojo administra-
vimo modernizavimo reformas (paremtas verslo vadybos metodų adaptavi-
mu, aktyvesniu piliečių ir jų bendruomenių dalyvavimu ir kt.), dar vadinamas 
naująja viešąja vadyba. Suomija po ekonominės krizės, įvykusios sugriuvus 
Sovietų Sąjungai, taip pat ėmė reformuoti savo viešąjį sektorių, remdamasi 
naujosios viešosios vadybos principais. Panašias reformas, tik labiau pabrėž-
dama piliečių dalyvavimą priimant ir įgyvendinant viešojo sektoriaus spren-
dimus, vykdė Norvegija. Visų šių šalių patirtis buvo naudinga ir atsispindėjo 
naujame Viešojo administravimo įstatyme bei kituose teisės aktuose. Buvo 
numatyta, kad viešojo administravimo įstaigos savo darbe vadovausis demok-
ratinio valstybės valdymo principais, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo val-
džia principais. Šie principai siejami su šiuolaikinėmis valdymo moderniza-
vimo tendencijomis.416 Teisės viešpatavimo principas būdingas kontinentinei 
valdymo tradicijai, nes kalbama ne tiek apie teisės, bet apie įstatymo nustaty-

                                                
415 Rokickienė, G., p. 53–58. 
416 Ten pat. 
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tus teisinius pagrindus. Antai administraciniai sprendimai negali prieštarauti 
įstatymui ir pan.  

Iš dalies galima teigti, kad daugelis Lietuvoje sumanytų viešojo valdymo 
reformų buvo nuosaikiai modernios, jose atsispindėjo bendros Vakarų šalių 
valdymo modernizavimo tendencijos. Praktiniame valdyme modernias idėjas 
buvo nelengva įgyvendinti. 

Savivaldos srityje pirmos reformos buvo pradėtos dar prieš paskelbiant 
nepriklausomybę. 1990 m. vasario 12 d. priimtame Vietos savivaldos pagrin-
dų įstatyme nebuvo atribotos valstybės ir savivaldybių funkcijos, nebuvo su-
derintos atskirų savivaldybių funkcijos. Tačiau šių trūkumų nepavyko ištaisy-
ti penkerius metus. Neišvengta klaidų. Buvo paliktos viename centre miestų 
ir rajonų savivaldybės (didžiuosiuose miestuose). Seniūnijos nebuvo savaran-
kiškos, jos tapo administracijos struktūros dalimi.417 

Nepriklausomybės pradžioje savivaldybės vykdomąją valdžią sudarė val-
dyba – administracija, kuriai vadovavo savivaldybės tarybos skiriamas meras. 
Pagal pataisytą savivaldos pagrindų įstatymą buvo sujungtos tarybos pirmi-
ninko ir mero funkcijos. Lietuva pasirinko dekoncentruotą valdymo modelį, 
nes buvo įkurta 10 apskričių, kaip jungiamoji grandis tarp centrinės Vyriau-
sybės ir savivaldybių.418 Tiek lietuvių, tiek užsienio autoriai tokį modelį api-
būdina kaip susiaurintą savivaldą. Lenkų tyrinėtoja S. Golinowska teigia, kad 
Lenkijoje valdymo decentralizavimas bei savivaldos reforma prasidėjo 1992 
m., bandant sukurti dviejų pakopų valdymo sistemą, susidedančią iš centrinės 
Vyriausybės ir valsčių (gminų). Tačiau vis dėl to buvo sukurta (panašiai kaip 
Lietuvoje) keturių pakopų valdymo sistema: centrinė Vyriausybė, vaivadija, 
pavietas ir gmina. Sukūrus tarpines struktūras, gminos savarankiškumas buvo 
apribotas (ypač finansų disponavimo srityje) ir realiai ėmė veikti trijų pakopų 
valdymo sistema.419 Lietuvos sąlygomis buvo galima padidinti Vyriausybės at-
stovo prie apskrities savivaldybių funkcijas ir būtų nereikėję kurti 10 apskri-
čių, kurios daug kur dubliavo savivaldybių funkcijas. Juolab kad šiuolaikinės 
valdymo modernizavimo reformose pabrėžiamas vietinės valdžios priartini-
mas prie piliečių ir organizuotų bendruomenių įtaka savivaldybių valdymui, 
strateginių planų kūrimui ir t. t. Reikia sutikti su nuomone, kad bendruome-

                                                
417 Lazdynas, R. Savivalda: filosofija, teorija, praktika. Šiauliai: Saulės delta, 2005, p. 32–34. 
418 Ten pat. 
419 Golinowska, S. Polityka spoleczna. Warszawa: Poltext. 
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nės savivaldos būtinumą turi įsisąmoninti ne tik tarnautojai, bet ir pati vi-
suomenė.420 

G. Žilinskas teigia, kad dekoncentravimo, decentralizavimo, funkcijų de-
legavimo ir valdžios priartinimo prie gyventojų principų įgyvendinimas yra 
glaudžiai susijęs su administracinių vienetų ir jų ribų, apskrities valdymo bei 
vietos savivaldos institucijų reformomis.421 Antrasis savivaldybių kūrimo eta-
pas, siekiant sukurti daugiau savivaldybių ir dar labiau priartinti savivaldos 
valdžią prie gyventojų, tęsiasi penkiolika metų (nuo 1994 m. liepos 7 d.). Val-
dymo dekoncentracijos procesą apsunkino 1994–1995 m. sukurtos dešimt 
apskričių, kurios turėjo perimti dalį savivaldybių ir ministerijų funkcijų loka-
linio valdymo srityje.422 Ministerijos nenorėjo atsisakyti savo funkcijų savival-
dybių teritorijose, o savivalda buvo apribota perimant dalį savivaldybių funk-
cijų (socialinio aprūpinimo, švietimo, kultūros ir kitose srityse). Tai buvo 
viena iš priežasčių, kodėl savivaldybių valdžios priartinimas prie piliečių sulė-
tėjo. Kita vertus, šiandien vykstanti bendruomenių kūrimo plėtra seniūnijose 
ir miesteliuose verčia teigti, kad piliečių ir savivaldybių bendradarbiavimas 
bus tobulinamas ir tęsiamas. 

Analizuojant savivaldybių valdymo struktūros kaitą galima pasiremti    
A. Astrausko atliktu tyrimu. Jis teigia, kad iki 1992 m. lapkričio mėnesio 
aukštesniosios pakopos Lietuvos savivaldybėse veikė savivaldybių tarybų pre-
zidiumai, kuriuos sudarė tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir nuolatinių 
komisijų pirmininkai. Buvo susidariusi dviejų vadovų dvivaldystė: tarybos 
pirmininko ir valdytojo (mero). Toks valdžios nepasidalijimas iš dalies už-
programavo kovą dėl valdžios ir destabilizavo savivaldybės veiklą. A. Astraus-
kas tvirtina, kad atsisakant dvivaldystės buvo panaikinta savivaldybės tarybos 
prezidiumo institucija (sumažinta tarybos primininko įtaka). Teisiškai buvo 
padalyti įgaliojimai savivaldybės tarybai ir vykdomosioms institucijoms. Toks 
modelis veikė iki 1995 m. kovo mėnesio. Žemesnės pakopos savivaldybėse 
struktūrinis valdymo modelis nesikeitė, nors ir čia buvo dvivaldystės apraiškų. 
Kita vertus, siekiant savivaldybių valdymą padaryti veiksmingesnį, 1994 m. 
buvo atsisakyta žemesnės pakopos savivaldybių. Kaip jau buvo minėta, Lietu-
voje liko 56 savivaldybės.423 
                                                
420 Lazdynas, R. Savivalda: filosofija, teorija, praktika. Šiauliai: Saulės delta, 2005, p. 32–34. 
421 Žilinskas, G. Valstybinės valdžios politinė – teritorinė organizacija ir jos formos. Viešasis 

administravimas (ats. red. A. Raipa). Kaunas: Technologija, 1999, p. 61–86. 
422 Ten pat. 
423 Astrauskas, A. Savivaldybių institucinės struktūros modelių taikymo galimybės Lietuvoje. 
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Nuo 1996 m. iki 1999 m. buvo stiprinamas mero vaidmuo savivaldybės 
institucinėje struktūroje. A. Astrauskas teigia, kad 1997 m. merui suteikta tei-
sė turėti savo „komandą“: darbuotojus, pelniusius jo asmeninį pasitikėjimą. 
Nuo 2000 m. pakeistas žemiausios savivaldybės valdymo grandies – seniūni-
jos statusas. Seniūnas tapo ne politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoju. Sa-
vivaldybės administratoriaus statusas taip pat buvo reformuotas, jis irgi tapo 
karjeros tarnautoju. Apie 2000 m. pradėjo silpnėti mero galios. Taip atsitiko 
todėl, kad savivaldybėse formavosi nestabilios partijų koalicijos. Norint už-
kirsti kelią nuolatinei merų kaitai, buvo skelbiamos idėjos ir inicijuojami tie-
sioginiai merų rinkimai. Pokyčius pristabdė Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinio Teismo (2002 12 24) nutarimas, kuriame nurodyta, kad savivaldybių 
valdymo struktūros modelis neatitinka Lietuvos Konstitucijos. Atsižvelgus į 
Konstitucinio Teismo išsakytas pastabas, nuo 2003 m. vasario 25 d. Lietuvoje 
yra taikomas savivaldybių valdymo modelis, kuriame formaliai atskirtos poli-
tinės ir administracinės funkcijos.424 

Susiklosčius naujai Lietuvos savivaldybių valdymo situacijai, galima tei-
gti, kad stipraus mero modelio siekis, būdingas anglosaksiškai valdymo tradi-
cijai, buvo iš dalies apribotas. Vadybiniu ir politiniu požiūriais, Konstitucinio 
Teismo sprendimas (nors yra neginčijamas) sukuria nemažai problemų. Visų 
pirma viešosios politikos ir viešojo administravimo atskyrimas (politinę val-
džią savivaldybėje vykdo savivaldybės taryba ir vykdomoji institucija skirta 
tiesiogiai vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus) aktualizuoja politikos ir 
valdymo dichotomijos problemą. Ar gali savivaldybės politikai be savivaldy-
bės administracijos darbuotojų pagalbos parengti kvalifikuotus sprendimus? 
Antra, politikai ir toliau remsis tarnautojų patarimais formuluojant savival-
dybės sprendimus. Todėl takoskyra tarp politinių sprendimų ir jų įgyvendi-
nimo tampa formali ir realiai sunkiai įgyvendinama. 

Savivaldybių veiklos modernizavimo raidą galima sekti remiantis strate-
ginio planavimo principų diegimo etapais. A. Astrauskas ir G. Česonis, tyri-
nėjantys šį procesą, teigia, kad strateginio planavimo principų diegimo Lietu-
vos vietos savivaldybėse laikotarpį (nuo 1990 m.) galima skirstyti į šiuos eta-
pus: 

                                                                                                           
Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas (ats. red. S. Puškorius). Vilnius: 
MRU leidykla, 2006, p. 216–341. 

424 Ten pat. 
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pirmas etapas – 1990–1994/5 m., tai planavimo principų neigimo laiko-
tarpis, kai buvo bandoma atsisakyti sovietinės planinės sistemos ir neperimta 
vakarietiška planavimo patirtis;  

antras etapas – 1994/5–2001/2 m. Tai strateginio planavimo principų 
pažinimo ir mokymosi laikotarpis. Šiame etape Lietuva pareiškė norą įsilieti į 
Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją; 

trečias etapas – 2001/2–2007/8 m. Šiuo laikotarpiu strateginis plėtros 
planavimas įsitvirtino visose Lietuvos savivaldybėse. Buvo pradėta rengti (ir 
mokytis rengti) strateginius veiklos planus ir programinius biudžetus;  

ketvirtas etapas – nuo 2007 iki 2008 m. A. Astrausko ir G. Česonio nuo-
mone, tai bendrųjų strateginio planavimo ir programinio biudžeto sistemų 
savivaldybėse kūrimo ir pertvarkymo į strategines valdymo sistemas etapas.425 

Trumpai išnagrinėjus strateginio planavimo Lietuvos savivaldybėse rai-
dos etapus, manytina, kad strateginiams planams (tiek plėtros, tiek veiklos) 
kurti didelę įtaką darė ne tiek ES, bet anglosaksų šalių ekspertai. Šios šalys 
pirmosios Vakarų pasaulyje pradėjo viešojo sektoriaus modernizavimo refor-
mas ir jų patirtis leido Lietuvos savivaldybėms sukurti veiksmingus strategi-
nius planus ir priderinti anglosaksiškąją patirtį prie ES struktūrinių fondų pa-
ramos gavimo reikalavimų.  

Iš dalies galima teigti, kad Lietuvos viešojo administravimo moderniza-
vimas buvo siejamas su administracinių procedūrų supaprastinimu, licencijų 
gavimo palengvinimu, kitų biurokratinių procedūrų suvaržymu. Dalis parti-
cipacinių reformų buvo siejamos su valdymo dekoncentravimu, siekiant savi-
valdos valdžią priartinti prie piliečių. Teoriškai buvo modeliuojama, kad vals-
tybės administracinės teritorinės struktūros atitiktų visuomenės poreikius. 426 

Viena pirmųjų Vyriausybių, pabandžiusi įgyvendinti viešojo valdymo 
modernizavimo reformas, buvo A. Kubiliaus (I) ministrų kabinetas. Šios Vy-
riausybės iniciatyva buvo sukurtos Saulėlydžio ir Saulėtekio komisijos, kurių 
tikslas buvo racionalizuoti viešojo valdymo išlaidas ir biurokratizmo apribo-
jimas. Daug prisidėjo modernizuojant viešąjį administravimą Vilniaus ir 
Klaipėdos savivaldybės. Šiose savivaldybėse plačiau pradėti taikyti visuotinės 
kokybės vadybos (VKV) principai, tarp jų, siekiant suteikti gyventojams ko-
                                                
425 Astrauskas, A.; Česonis, G. Strateginio planavimo principų diegimo Lietuvos vietos savival-

dybėse etapai. Viešoji politika ir administravimas. 2008, 26:25–34. 
426 Rokickienė, G. Viešojo administravimo reformos procesas Lietuvoje. Viešasis administravi-

mas Lietuvoje: profesionalumo ir efektyvumo paieškos. Kaunas: Naujas lankas, 1999,               
p. 53–58. 
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kybiškesnes paslaugas, ir vieno langelio principas.427 Išvardyti viešojo admi-
nistravimo modernizavimo pavyzdžiai iš dalies siejasi su keliais Davido Os-
borno ir Tedo Gaeblerio suformuluotais naujosios viešosios vadybos princi-
pais. Tai verslo vadybos metodų diegimas (visuotinės kokybės vadybos meto-
dų taikymas ir kt.) ir bendruomeninės valdžios koncepcijos įgyvendinimas 
(bandymas įtraukti vietos bendruomenes į viešojo administravimo proce-
są).428 Tačiau posovietinėje erdvėje ne viską buvo galima skaidriai pritaikyti. 

Šiandien galima teigti, kad daug modernių idėjų buvo neįgyvendintos 
arba įgyvendintos iš dalies. Kodėl taip atsitiko? Kaip jau buvo minėta, dalis 
valdymo modernizavimo reformų yra diskredituojamos mūsų pokomunisti-
nės valdymo praktikos.  

Kita vertus, viešojo administravimo reformos Lietuvoje susiduria su pa-
našiomis problemomis, būdingomis daugeliui Vidurio ir Rytų Europos šalių. 
Optimistiškai nuteikia tai, kad buvusios komunistinės Vidurio Europos vals-
tybės, turėjusios satelitinį savarankiškumą, paveldėjo daugiau administracinės 
patirties negu Lietuva ir kitos Baltijos valstybės. Pastarosios neturėjo jokio sa-
varankiškumo ir buvo okupuotos. Tačiau šiandien optimistiškai nuteikia tai, 
kad Lietuvos ir kitų pokomunistinių šalių administraciniai gebėjimai mažai 
kuo skiriasi. Galima teigti, kad ateityje, atsikračius sovietinio paveldo, viešojo 
sektorius tarnybų darbas taps dar veiksmingesnis, ekonomiškesnis ir nukreip-
tas į veiklos rezultatus. Tikėtina, kad Lietuvos apskričių reforma paspartins 
bendruomeninės valdžios koncepcijos įgyvendinimą. Sumažinus tarpines 
struktūras (apskritis), susidarys sąlygos realiai plėtoti savivaldą ir joje dalyvau-
ti piliečiams. 
 
 

                                                
427 Guogis, A.; Gudelis, D. Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai. 

Viešoji politika ir administravimas. 2003, 4: 26–34. 
428 Osborne, D.; Gaebler, T. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Trans-

forming the Public Sector. Reading Mass. Addison: Wesley, 1992. 
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LIETUVOS  FINANSINĖS  STRATEGIJOS  
ĮŽVALGOS  MATMENYS 
 
 
 
Antanas Buračas 
 
 
 
Bendrosios strategijos rengimo prielaidos 
 
Nacionalinė finansų strategija yra bendrosios valstybės valdymo bei ūkio 

plėtros perspektyvos sudedamoji dalis. Tačiau finansų sistema gali būti ir le-
miama užtikrinant šios plėtros tvarumą dėl sparčiai plėtojamų tarptautinių 
bankininkystės bei elektroninių atsiskaitymų tinklų įtakos visai ekonomikai. 
Ypač tai reikšminga tų išsivysčiusių šalių finansams, kuriems didelę įtaką daro 
milžiniškos apimties išvestinių vertybinių popierių operacijos pasaulio biržo-
se, dėl spekuliacinių svyravimų galinčios destabilizuoti valstybės biudžetą bei 
verslo kapitalizaciją.  

Lietuvoje atgavus Nepriklausomybę, iš karto imtasi spręsti daugelį reikš-
mingiausių valstybinės finansų sistemos kūrimo klausimų – per trumpą laiką 
sukurta savarankiška nacionalinė finansų, kredito ir draudimo institucijų si-
stema, įvesta nacionalinė valiuta – litas ir užtikrintas jo kurso stabilumas, iš 
pradžių jį susiejant su USD, nuo 2002 m. – su EUR. Tačiau ilgalaikė naciona-
linės finansų strategijos programa, kuri jungtų atskirų būtinų pinigų reformų 
planus į visumą, derintų jų įgyvendinimą su viso ūkio integracijos į ES eko-
nominę erdvę išteklių reikmėmis bei numatomais terminais, nebuvo viešai 
aptariama ir rengiama. 

Tolesni svarstymai apie nacionalinės finansų strategijos matmenis grin-
džiami šiomis svarbiomis prielaidomis. Pirma, 1997–1998 m. ir ypač 2008–
2009 m. pasaulio finansų krizės akivaizdžiai atskleidė monetarinių rinkų tra-
dicinių reguliavimo mechanizmų (sisteminių rizikų ribojimas ir privalomų 
reikalavimų kontrolė) nepakankamumą, siekiant tiek tarptautinių, tiek ir na-
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cionalinių finansų sistemų stabilumo užtikrinimo. Antra, nacionalinės finan-
sų strategijos koncepcija turi remtis tiek institucinės sąveikos, tiek ir pačių pi-
niginių srautų bei procesų plėtros, naujų finansų technologijų galimybių įver-
tinimu bendroje Europos pinigų erdvėje. Trečia, dėl neprognozuojamų krizi-
nių pasekmių patiriamas ekonominis nuosmukis sulėtina bendrąjį ilgalaikį 
augimą, nes prarandami ištekliai grįžtant į anksčiau pasiektą lygį. Todėl būti-
na lankstesnė variantinė daugiafaktorė, daugiakriterė bei daugiasektorė anali-
zė, grindžiama skirtingais plėtros scenarijais ir jiems būtinų finansinių išteklių 
numatymu1.  

Globaliniai pinigų srautai, cirkuliuojantys bet kurioje nacionalinėje ar 
tarptautinėje ekonominėje sistemoje, yra ne tik jų kraujotakos (kai kas teigia 
– smegenų) tinklai, bet gali ir nuodyti šias sistemas – pirmiausia apaugę per-
tekliniais kreditinių pinigų pakaitalais. Šiuo metu vykstantis žymus kreditų 
rinkų siaurėjimas, ūkio stagnacija, energetinė krizė ir neregėto valstybės biu-
džeto deficito neigiamos pasekmės daugelyje šalių neišvengiamai paliks sle-
giančių depresyvių pasekmių net keliems artimiausiems – trejiems ar penke-
riems – metams ir Lietuvos ūkio plėtrai. Pirmiausia visa tai atitolina naciona-
linės finansų sistemos galimybes pasinaudoti euro įvedimo privalumais. Per šį 
laikotarpį tęsis ne tik Lietuvos finansų integracijos į Europos Sąjungos finan-
sų sistemą teisinis ir kitas institucinis norminimas, bet bus iš esmės tobulina-
ma ir jos technologinė bei ekonominė reglamentacija. Jau dabar aštriai kelia-
mas ir Tarptautinio valiutos fondo veiklos mechanizmų reorganizavimas, nes 
šios ir kitų panašių institucijų disponuojami ištekliai pasirodė nepakankami, 
o jų paskirstymo tvarka – mažai tinkama tebesirutuliojančios globalinės kri-
zės sąlygomis. 

Per trumpą laiką po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo susi-
formavo bankininkystė ir kapitalizuotas susikūrusių bendrovių turtas, buvo 
sėkmingai plėtojama finansinių investicijų ir kitų vertybinių popierių operaci-
jų sistema, leidusi gauti papildomų išteklių tvariai ūkio plėtrai. Šiuos procesus 
itin suaktyvino šalies integracija į ES ekonominę erdvę. Tačiau, kaip minėta, 
XXI a. pradžioje sudarant Lietuvos ūkio plėtros strategiją laikotarpiui iki 

                                                 
1 Tokios analizės metodika rinkodaros pavyzdžiu aptariama, pvz., straipsnyje: Žvirblis, A.; Bu-

račas, A. Multiple criteria assessment of socioeconomic indicators influencing the company’s 
marketing decisions. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2009, Nr. 49, p. 137–153; Bu-
račas, A.; Žvirblis, A. Plėtros prioritetų daugiakriterio pagrindimo principai. Taikomoji eko-
nomika: sisteminiai tyrimai. 2009, t. 3, Nr. 2, p. 129–142.  
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2015 m. ir vėliau, 2008 m., ją atnaujinant laikotarpiui iki 2020 m.2, nebuvo 
rengta ir patvirtinta ilgalaikė Lietuvos finansų sistemos plėtros strategija, kuri 
apimtų visą tvarios plėtros perspektyvinės programos įgyvendinimo laikotar-
pį, apibendrintų naujas tvarios inovatyvios plėtros įgyvendinimo šaltinių 
formavimo galimybes integruojantis į ES finansų sistemą, galiausiai numatytų 
alternatyvius scenarijus, kaip išeiti iš krizinės situacijos. Minėtoje ūkio plėtros 
strategijoje autorių dėmesys daugiausia skirtas finansų institucinės sąveikos 
aspektams, o ne lėšų šaltinių, jų surinkimo ir paskirstymo šalyje moderniza-
vimo būdams bei programiniams variantams įvertinti. Todėl, pavyzdžiui, visų 
mokesčių normų suvienodinimo reformą Lietuvoje imta staigiai įgyvendinti 
2009 m. pradžioje, turint tik pačius bendriausius ir dažnai nepakankamai 
tikslius vertinimus apie jų surinkimo psichologines kliūtis, neatsižvelgiant į 
galimą verslo slapstymąsi nuo didinamų mokesčių, konkurencinį kaimyninių 
šalių rinkų poveikį ir pan. 

Šio darbo tikslas ir yra aptarti tas prielaidas bei kitus matmenis, kurie 
galbūt praverstų tolesniame Lietuvos finansų plėtros strategijos rengimo pro-
cese. Svarstydami bendrąją Lietuvos ūkio plėtros strategiją, jos rengėjai laikėsi 
nuostatos, kad integracija į Europos Sąjungos piniginę erdvę nulems visišką 
nacionalinės finansų sistemos, jos institucijų ir reguliavimo priemonių nive-
liaciją su bendra Europos sistema ir šios principų bei nuostatų visišką įsigalio-
jimą. Tačiau jau pradiniu strategijos aptarimo metu LR finansų ministerijoje 
šio darbo autorius, kaip ir dr. M. Starkevičiūtė, išreiškėme abejones dėl nuro-
dytos prielaidos pakankamo pagrįstumo, jos besąlygiško taikymo priimtinu-
mo: nacionalinė pinigų sistema net ir kieto valiutų režimo ar visiškos integra-
cijos į eurozoną sąlygomis turi pirmiausia užtikrinti šalies ūkio plėtros strate-
gijos gyvybingumą, jos prioritetų įgyvendinimo išteklių pakankamumą per vi-
są numatomą laikotarpį, derinant su būtinų papildomų išteklių pritraukimo 
galimybėmis regioninio išsivystymo tobulinimo tikslais. Atsainus Lietuvos fi-
nansininkų sutikimas su bet kuriais Bendrijos reikalavimais mūsų derybose 
prieš pasirašant stojimo sutartį be deramų finansinių nuostolių kompensacijų 
šaliai jau neigiamai atsiliepė gyventojų skurdinimu – ne tik dėl skuboto atsi-
sakymo nuo atominės energetikos eksploatacijos pratęsimo (iki alternatyvių 

                                                 
2 Žr. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija <http://www. uk-

min.lt/lt/strategija/VIRS/Ūkio%20strategija/galutine040121.doc>; Lietuvos ūkio (ekono-
mikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikės strategijos atnaujinimas. Vad. E. Vilkas. 2007 
<http://www.ukmin.lt/lt/strategija/VIRS/Galutinė%20strategija.2007.11.15.doc>. 
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tinklų suformavimo), bet ir dėl atsisakymo nuo daugelio ES socialinės para-
mos išmokų – didėjant nedarbui dėl restruktūrizavimo ir pan. atvejais. 

Tarp pirmaeilių nacionalinės finansų strategijos prioritetų bei problemų, 
atsižvelgiant tiek į šalies dabarties, tiek ir ateities reikmes, nurodytinos šios: 

� tolesnės integracijos į Europos finansų sistemos institucijas ypatumai 
artimiausiu valstybės plėtros periodu ir tolimesnėje perspektyvoje; 

� pinigų politikos, valstybės ir socialinės apsaugos biudžetų tvarios 
plėtros bei jų koordinacijos prielaidų, atsižvelgiant į beužsitęsiančios 
krizės pasekmes, užtikrinimo galimybės; 

� adekvatus nacionalinės finansų infrastruktūros tobulinimas; naujų 
pinigų bei atsiskaitymų priemonių ir technologijų alternatyvų įver-
tinimas; 

� bendrųjų valstybinių ir socialinio aprūpinimo rezervų sistemos įgy-
vendinimas bei modernizavimas; stabilizacinės finansų priemonių si-
stemos privalomumas;  

� makro- ir mikrofinansų sistemų suderinamumas (SVV, valstybinių ir 
savivaldos interesų bei jų išraiškos formų susiejimas); privalomas visų 
formų stambiojo verslo pelnų apmokestinimas; konkurencingumo 
skatinimas; 

� pinigų išteklių emisijos ir saugojimo diversifikavimo modernizavi-
mas (institucinė sąveika bei technologijos)  

� ir daug kitų. 
Itin aktualūs XXI a. pradžioje tampa e. bankininkystės, e. komercijos bei 

e. atsiskaitymo sistemų plėtros, jų saugumo užtikrinimo klausimai, glaudžiai 
susiję su globalia bei sparčia internetinių ir kitų e. technologijų plėtra ir nu-
lemiantys veikiančių finansinių sistemų pritaikomumą bei galimybes perspek-
tyvoje. Didžiausia ekonomikos plėtra vyksta paslaugų srityje, ir čia yra dau-
giausia e. technologijų vystymo galimybių, pirmiausia piniginių atsiskaitymų 
operacijose. Tačiau tai ir visais aspektais pažeidžiamiausia sritis: tiek mokes-
čių surinkimo reglamentavimo, tiek ir technologijų procedūrų saugumo bei 
kitomis prasmėmis. 

Atitinkamų prioritetų suformavimas, atsižvelgiant į šiuos bei kitus pro-
bleminius aspektus, jų subordinacija ir vėlesnis įgyvendinimas užtikrintinas 
taikant einamosios finansų politikos strategijoje integruotas socioekonomi-
nių indikatorių ekspertinio vertinimo sistemas, jų pagrindu rekomenduojant 
sistemingas valstybės kurso korekcijas pagal realiai besivystančią situaciją. Šių 
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sistemų parengimas yra pirmaeilės svarbos klausimas artimiausiame naciona-
linės plėtros strategijų rengimo etape.  

Dar Nepriklausomybės atgavimo priešaušriu ir pakartotinai prieš de-
šimtmetį vykstant tarptautinei bankų krizei, palietusiai ir Lietuvą, LMA sesi-
jose buvo keliama neatidėliotina būtinybė mūsų valdžios institucijoms suda-
ryti ekspertų grupę, kuri atidžiai sektų pasaulio finansų sukrėtimų pavojų ir 
numatytų, kaip racionaliau įveikti jos pasekmes kaip vieną globalių grėsmių – 
greta staigių demografinių poslinkių valstybėje, netikėto branduolinio spro-
gimo mūsų regione ar pasaulinio atšilimo.  

Tuo metu sesijose mano išsakytos abejonės, ar nedestabilizuos Lietuvos 
finansų sistemos staigus pervedimas į ją per užsienio fondus (bankus) kelių 
mlrd. lėšų užsienio valiuta, akivaizdžiai pasitvirtino. Šiuo metu jau matome, 
kokias depresyvias pasekmes mūsų ir kaimyninių šalių ūkio stabilumui turėjo 
ir Skandinavijos bankų atliktas milžiniškų lėšų, anksčiau „įpumpuotų“ per su-
teiktas milijardines kreditų sumas be reikiamų garantijų, staigus sugrąžinimas 
atgal į pagrindines jų būstines, prasidėjęs 2008 m. antroje pusėje ir tebetęsia-
mas iki šiol. Anksčiau apie tokius veiksmus buvo šnekama kaip apie sąmonin-
gos diversijos taktines priemones, tačiau neigiamų šių veiksmų pasekmių su-
laukėme iš mūsų bankininkystėje šeimininkaujančių draugiškų ES rinkos 
ekonomikos bankinių institucijų. 

Tik pastaruoju metu mūsų šalies, o ir visos ESBO šalių finansų ekspertai 
ėmė skirti daug reikšmingesnį dėmesį panašių pavojų rizikos bei apsaugos nuo 
jų aptarimui. Pasaulio vyriausybės per pusmetį išskyrė daugiau kaip 3 trlj. 
USD bankų ir verslo bendrovių ištekliams stabilizuoti po sisteminės rizikos 
masinių pažeidimų finansų rinkose. Savo ruožtu ir Lietuvos vyriausybė for-
muoja tokius papildomus išteklius iki 3–5 mlrd. LTL verslo kreditavimui at-
gaivinti, nors jų efektas labai susilpnėjo dėl ištęsto paskirstymo. Lietuvos ban-
kas užtikrino geresnes indėlių garantijas komerciniuose bankuose; sekdamas 
ES CB direktyvomis, jis taip pat suteikė nemažą paramą komercinei banki-
ninkystei ir padidino jos kreditinius išteklius. Pastaroji užtikrinta sumažinant 
privalomųjų rezervų normą nuo 6 iki 4 proc., o tai išlaisvino apie 1 mlrd. pa-
pildomų piniginių išteklių.  

Tuo pat metu nėra numatyta valstybės skatinamų antrosios ir trečiosios 
pakopos pensinių fondų apsaugos nuo jų nuvertėjimo ir nešamų nuostolių 
tiek šalies socialiniam biudžetui, tiek ir individualiems dalyviams. Priešingai, 
ir toliau „Sodros“ ištekliai tebepervedami į labai blogai valdomus privačius už-
sienio pensinius fondus, jau atnešusius tiek gyventojams, tiek ir valstybei mil-
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žiniškų nuostolių, kurie vargu net ar pasidengs atsigaunant finansų rinkoms 
per artimiausius 5–8 metus. Gyventojų skurdinimo politika šių fondų užsie-
nio valdytojų tęsiama dėl intensyvaus gyventojų ir valdžios klaidinimo, inves-
ticinių fondų ir jų lobistų interesais per masinės komunikacijos priemones. 
Teigiant, esą dėl neužtikrintų papildomų pensinių fondų įplaukų nukentės 
būsimi pensininkai, ardomi esami „Sodros“ pamatai, kuriais remiasi daugiau 
kaip milijono pensijas ar pašalpas gaunančių asmenų išgyvenimo galimybės. 

 
 
Integracijos į ES pinigų erdvę peripetijos 
 
Dėl politinių veiksnių globalinės krizinės situacijos sąlygomis susvyravo 

bendros euro zonos finansinės sistemos plėtotės idėja ir jos įgyvendinimo 
koncepcija. Nors ne sykį jau aptarta įvairių valstybių veiksmų koordinacija 
krizės sąlygomis, dėl vadovų bei ekspertų nuomonių nesutarimų vyravo 
sprendimai gerinti finansų sistemų priežiūrą ir būklę būtent nacionaliniu 
lygmeniu3, atsisakant daugelio siūlomų reikšmingesnių priemonių pagelbėti 
Baltijos ir apskritai Rytų bei Centrinės Europos šalims, naujosioms ES na-
rėms, patyrusioms didžiausių nuostolių dėl kreditų rinkos susiaurėjimo ar 
netgi bankinių institucijų bankrotų. Per 2009 m. vykusius viršūnių susitiki-
mus buvo nepritarta steigti bendrą Europos finansinės paramos nacionali-
niams bankams fondą, o ES ramstį sudarančios didžiosios Prancūzijos bei 
Vokietijos vyriausybės netgi ėmėsi kai kurių akivaizdžiai vienpusiškų protek-
cionistinių priemonių apsaugoti savo ekonomikoms nuo laisvos prekių, darbo 
jėgos iš silpnesnių kaimyninių šalių migracijos. Abi šalys ėmė riboti finansinę 
paramą savo šalies firmų filialams užsienyje, Skandinavijos bankai itin suma-
žino kreditinių išteklių skolinimą Baltijos šalyse, šitaip pablogindamos ir taip 
įtemptą verslo likvidumą bei kreditų restruktūrizavimo galimybes. Kai kurių 
šių priemonių po ES vyriausybių vadovų susitikimų ilgainiui bent iš dalies at-
sisakyta, tik paviešinus Vadovų Taryboje šiuos nedraugiškus sprendimus, ne-
suderinamus su Mastrichto bei Kopenhagos nutarimų dvasia. 

Būtent tarptautinė finansų krizė raiškiausiai atskleidė ir tas realias ribas, 
kurių galima tikėtis, ištikus bet kuriai globalinei grėsmei, tariamai bendro ES 
aljanso silpnesnėms narėms, tarp jų ir teoriškai vertinant bendros ES finansų 
sistemos bei pinigų erdvės ateities plėtros perspektyvas. Čia akivaizdžiai išryš-
                                                 
3 Plg. Hawser, A. Back to Basics. Global Finance. Feb. 2009, p. 24. 
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kėja, kad iki bendro ES biudžeto tolesnės plėtotės, analogiškos JAV federali-
nio biudžeto formavimo principams, dar laukia tolimesnis kelias, nei manyta 
1999 m., apėmus euro emisijos euforijai. Matyt, viena pirmųjų šios krizės pa-
mokų yra ta, kad sparčiai besiplėtojant bet kuriai globalinei grėsmei, ypač jei ji 
galėtų radikaliai paveikti euro stabilumą, Lietuvos Respublika turėtų būti pa-
sirengusi atsisakyti valiutų valdybos modelio ir vykdyti nors ribotą, bet vis 
dėlto savarankišką pinigų politiką. Būtent tai patvirtina Jungtinės Karalystės 
ar Danijos patirtis: apėmus pasaulio finansų krizei, pastarosios giriasi savo 
įžvalgumu nepaskubėjusios įsivesti euro ir taip išsaugojusios galimybę vykdyti 
lankstesnę ir veiksmingesnę savo ūkiams nacionalinę pinigų politiką.  

Savireguliavimo era bankininkystėje baigėsi, teigė The Economist, vienas 
garsiausių naujų vėjų politinėje ekonomijoje šauklių. ES pinigų erdvėje, kaip 
visame pasaulyje, imtasi stiprinti centrinės bankininkystės priežiūros ir pinigų 
politikos kontrolės valstybines bei tarptautines priemones. Tačiau Lietuvos 
bankas jau ilgus metus savo gana konservatyvią veiklą tebedangsto valiutų 
valdybos reglamentu ir todėl ėmėsi nedaugelio aktyvesnių pinigų politikos 
priemonių po LR įstojimo į ES, daugiausia jau prasidėjus pastarojo meto kri-
zei. Argi ne apmaudu, kad per 16 mlrd. Lt, atidėtų į Lietuvos banko rezervus, 
niekaip nepanaudojama krizei valstybėje įveikti, dangstant neveiklumą valiu-
tų valdybos modeliu, kai už daug mažesnes skolinamų pinigų sumas mokamos 
didžiausios ES palūkanos? 

Ateityje, jei nepavyktų gana sparčiai įsivesti euro ir pasauliui peržiūrint 
rezervinių valiutų statusą, būtų tikslinga aptarti ir alternatyvų variantą susieti 
lito rezervų sistemą su besikeičiančiu rezervinių valiutų krepšeliu, koreguotu 
pagal vyraujančią tuo būsimu metu mūsų valstybės mokėjimų balanso regio-
ninę struktūrą. 

Dar viena krizės priminta problema plėtojant bendrą ES finansų sistemą 
yra išlikę nemaži skirtumai ES šalių nacionalinėse civilinės teisės sistemose, 
reguliuojančiose turto ir paveldėjimų operacijas, verslo intelektinių išteklių 
vertinimus, mokestinėse sistemose. Jie kol kas neturi tokios sprendžiamosios 
įtakos, nes, kaip žinoma, nemaži skirtumai šiose ir kitose srityse tebėra ir tarp 
atskirų JAV valstijų finansų reglamentų. Tačiau turi išlikti sveikas realizmas 
numatant galimas bendros ES finansų sistemos plėtros kliūtis, kurių gali turė-
ti vienos ar kitos nacionalinės finansų strategijos iki jų glaudesnio susiliejimo. 
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Valstybės biudžetų tvarios plėtros užtikrinimo galimybės 
 
Suprantama, kad neramiu artimiausiu periodu mūsų finansų politikos 

neginčijami prioritetai turi būti biudžeto subalansuotumas, reikalaujantis kur 
kas sumažinti valdininkų aparato išlaidas ir Vyriausybei atsisakyti mažiau 
reikšmingų įsipareigojimų. Reikiamų ir net nepakankamai pasvertų priemo-
nių jau imtasi nuo pat antikrizinės programos patvirtinimo, be to, ši įgyven-
dinta gana tiesmukiškai, tad neretai davė netgi priešingą efektą surenkant pa-
didėjusius mokesčius. Vis dėlto netgi užsitęsiant sudėtingiems kriziniams 
procesams nėra normalu, kad Vyriausybė neužsako rengti atnaujintą ilgalaikę 
plėtros strategiją, kuri būtų grindžiama realiu patikslintu variantiniu išteklių 
įvertinimu, nesiimta peržiūrėti ir ekspertiškai koreguoti Lietuvos ūkio plėtros 
iki 2020 m. scenarijaus, nebeatitinkančio šalies dabartinės krizinės padėties. 
Šiuos darbus užsimojusio atlikti LMA Ekonomikos instituto darbuotojų pas-
tangos buvo ir tebėra nepagrįstai ignoruojamos Lietuvos Vyriausybės, kuri 
mokslinei analitikai neretai linkusi priešpriešinti Laisvosios rinkos instituto 
ekspertų ar savo patarėjų minties prašviesėjimus. 

Mūsų visuomenei kelia nerimą ir socialdemokratų valdymo metu užsitę-
susi Lietuvos valstybės lėšų bei ES paramos žarstymo mažiau reikšmingiems 
tikslams praktika, neturint bendros ilgalaikės finansinių išteklių panaudojimo 
(inovacijoms diegti, intelektiniam kapitalui plėtoti) strategijos, per ilgai buvo 
slapstomos sistemingo valstybės vedimo į bankrotą pasekmės per didelį vals-
tybės biudžeto deficitą. Liūdni ir smerktini tokios veiklos rezultatai – užsitę-
susios mokesčių nuolaidos bei lengvatiniai tarifai turtuolių pelnams ir tur-
tams, nuoseklus šalies pensinių fondų bankuose nuostolių dengimas „Sodros“ 
ir būsimų pensininkų skurdinimo sąskaita, nuolatinis administracijos perso-
nalo ir premijų jam bei kitų išmokų didinimas – neišvengiamai pagilino mus 
užklupusią finansų krizę.  

Dėl pasaulinės krizės ir neatsakingos socialdemokratų vadovaujamos ko-
alicinės Vyriausybės finansinės politikos buvo ilgam išbalansuotas Lietuvos 
socialinio aprūpinimo biudžetas, ypač po to, kai pastaruosius metus po 1 
mlrd. litų iš „Sodros“ biudžeto kasmet buvo pervedama į privačius pensijų 
fondus, nešančius pelnus kol kas tik juos administruojantiems komerciniams 
bankams ir išimtinai tik nuostolius šių fondų turėtojams bei mūsų valstybei. 
Matyt, šių fondų nauda galima tik nustačius jų privatiems administratoriams 
griežtus privalomus reikalavimus užtikrinti fondų nenuostolingumą net blo-
gėjančios konjunktūros sąlygomis ir įvedus asmeninę atsakomybę už jų ne-
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mokšišką, aplaidų administravimą, neleidžiant dengti nepateisinamų bankų 
išlaidų iš būsimų pensininkų ir pagrindinių valstybės įnašų. Reglamentavimas, 
ribojantis leistiną ne žemiau nulinio II ir III eilės pensijų fondų lygį, esant 
blogėjančiai padėčiai, padidintų pačių privačių fondų valdytojų atsakomybę 
už nepriimtiną riziką ir apsaugotų mažiau patyrusius jų klientus nuo bankų 
piktnaudžiavimų.  

Suprantama, kad pagrįstai svarstoma valstybės rezervinių fondų sistemos 
plėtros galimybė. Tokie fondai turėtų plačiau koordinuoti savo veiklos gaires 
krizinėse situacijose su panašiomis institucijomis kaimyninėse šalyse, kurių 
savininkai yra pagrindiniai investuotojai Lietuvos finansų rinkose. O bendroji 
ES finansų politika, pirmiausia stiprinant visos euro zonos finansų sistemos 
stabilumą, irgi turėtų paprastinti nacionalinės strategijos šioje srityje plana-
vimą. Nemažai diskutuojama dėl vidinių Vyriausybės skolinimosi rezervų pa-
naudojimo kaip alternatyvos TVF paskolai: vis dėlto tokiais atvejais tarptau-
tinė praktika teikia prioritetus trumpalaikių Vyriausybės vertybinių popierių 
emisijai prieš tiesiogines paskolas iš komercinių bankų4. Mat šis variantas su-
mažina rinkoje esančius kreditinius išteklius verslui ir pablogina plėtros ar 
ūkio atkūrimo galimybes. 

Valstybės iždo subalansavimo strategines galimybes itin veikia gyventojų 
senėjimo procesas, jis artimiausiais dešimtmečiais skaudžiai palies daugelį se-
nosios Europos šalių. Jau dabar nepopuliarios kai kurių ES vyriausybių prie-
monės tolinti pensinį amžių sukėlė nemažą socialinę įtampą net toliau pažen-
gusiose Europos valstybėse. Bendrojoje mūsų šalies finansinėje strategijoje 
taip pat būtina atsakingai pagrįsti skirtingus demografinės plėtros, gyventojų 
mažėjimo ir panašius socialinių garantijų užtikrinimo variantus. Jie turi būti 
viena svarbesnių finansinių šalies balansų išlaidų struktūros pagrindimo 
priemonių. 

Lietuvos bendroji užsienio skola nuolat augo per nepriklausomybės lai-
kotarpį, kaip ir daugelyje kitų Centrinės bei Rytų Europos šalių, besiplėtojant 
krašto ekonomikai. Tačiau didelį susirūpinimą kelia tai, kad grynoji Lietuvos 
užsienio skola vien per 2008 metus padidėjo net pusantro karto (nuo 23,3 
mlrd. iki 37,7 mlrd. Lt) ir, tikimasi, gali išaugti iki 2/5 BNP 2010 m. Tai rodo 
neracionalų einamosios sąskaitos deficito didėjimą, o kartu ir negebėjimą su-
aktyvinti užsienio investicijų srautus į mūsų šalį. Dėl nacionalinio ūkio nuo-

                                                 
4 Žr. Financial Systems and Development / Policy, Research, and External Affairs. The World 

Bank, 1990, p. 110–111.  



 916 

smukio 2008 m. beblėstanti iki tol šuoliavusi infliacija mus priartina prie 
Mastrichto kriterijaus kainų augimo, ribojančio euro įvedimą, tačiau 2009 m. 
Vyriausybės nesugebėjimas subalansuoti valstybės biudžetą virš leistinų ribų 
padidino jo deficitą beveik iki 10 proc. (Mastrichto kriterijus – 3 proc.). 

Fitch ir kitų tarptautinių reitingų agentūrų ekspertai pabrėžė, kad Balti-
jos valstybių skolos dėl susikaupusių užsienio skolų išmokų bei einamųjų są-
skaitų deficito gerokai viršijo jų užsienio rezervus 2008 m. pabaigoje5. Šių eks-
pertų nuomone, tai – blogiausi rodikliai besivystančioje Europoje, keliantys di-
delį šių šalių nemokumo pavojų. Tad daugiaparametrės finansinio balansavi-
mo dinaminės pusiausvyros sąveikos ir reguliavimo mechanizmų sudėtingu-
mas ir dabartinės Vyriausybės nesugebėjimas jį valdyti yra akivaizdus.  

Norint tokią sudėtingą situaciją kvalifikuotai interpretuoti ir kontro-
liuoti valstybės interesais, nepakanka ekspertinių vertinimų, juos būtina grįsti 
ekonometrinės analizės simuliaciniais rezultatais6. Tokia analizė jau dešimt-
metis sėkmingai atliekama kol kas tik Lietuvos banke, kuriame susibūrė fi-
nansinių specialistų ir tyrėjų grupė, skelbianti kai kuriuos ir mūsų šaliai 
reikšmingus modeliavimo rezultatus7. Tačiau didesnė dalis šių rezultatų pa-
prastai būna skirta tik nedaugeliui specialistų, ir jų analitinis poveikis Lietu-
vos finansų politikos kasdieniams sprendimams mažai juntamas.  

Matyt, susiklosčius sudėtingai ekonominei situacijai tikslinga perimti už-
sienio šalių patirtį ir pas mus sudaryti tarpžinybinę aukšto lygio konjunktūri-
nės analizės grupę, į kurią įeitų žymiausi šalies ekspertai ir analitikai. Ji kas sa-
vaitę teiktų rekomendacijas LR Vyriausybės vadovui bei LR finansų ministrui 
apie neatidėliotinas priemones Lietuvos ekonomikos ir finansų sistemai stabi-
lizuoti, kaip operatyviai reaguoti į staigiai blogėjančią padėtį, siekiant laiku iš-
vengti pirmiausia nepageidaujamų mūsų rezervų nuostolių bei socialinių suk-
rėtimų pavojų.  

                                                 
5 The Economist. Oct. 23rd 2008. 
6 Pvz., ES paplitusi Deutsche Bundesbanko sukurta makroekonometrinė modelių sistema pa-

lengvina finansinių sukrėtimų pasekmių ir išėjimo iš jų įvertinimus, susieja skirtingų šalių fi-
nansinių sistemų sąveikos tyrimus: žr. Macro-econometric Multi-country Model: 
MEMMOD, June 2000. 

7 Žr.: Celov, D.; Tulaba, V.; Vilkas, E. P* modelis ir infliacijos kitimas Lietuvoje. Pinigų studi-
jos. 2008, Nr. 1; Mačiulis, N.; Kuodis, R. Valiutų krizių prognozavimas: teoriniai ir praktiniai 
aspektai. Pinigų studijos. 2005, Nr. 1; Valionis, V. Estimating EAD for Retail Exposures for 
Basel II Purposes Journal of Credit Risk. 2008, No 1; ir kt. 
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Finansų infrastruktūros plėtros  
alternatyvos 
 
Pastaraisiais dešimtmečiais įvyko esminių pokyčių ne tik Lietuvos politi-

niame gyvenime bei ekonomikoje, bet ir finansų technologijose, jų vadybos si-
stemose. Per trumpą laiką perėmę Lietuvos bankininkystės sektorių, Skandi-
navijos bankai įdiegė modernias kompiuterines operacijų tvarkymo technolo-
gijas, aukštą klientų aptarnavimo kokybę. Vis dėlto net šiuolaikiškos ištobu-
lintos finansinės ir fundamentalios rizikos vertinimo procedūros, užtikrinu-
sios H. Markowitz, F. Blackui ir M. Scholesui bei kt. teoretikams Nobelio 
ekonomikos premijas, nepadėjo išvengti grėsmingos pasaulinės krizės nuosto-
lių, nešamų tiek bankams, tiek ir jų klientams ir mūsų šalyje. Bankų ir ben-
drovių, kurių dauguma nesilaikė privalomų kredito draudimo taisyklių ir ne-
leistinai manipuliavo rizikos vadybos operacijomis, apsikeisdamos nepadeng-
tų kreditų išvestiniais vertybiniais popieriais ar perdengdamos riziką praskie-
džiamu akciniu kapitalu, jis nuvertėjo kelissyk8.  

Nors finansinių sprendimų technologinės naujovės nedaro tokio tiesio-
ginio poveikio bankinėms strategijoms, tačiau jų poveikis yra neginčijamai 
reikšmingas ir jį ignoruoti būtų neprasminga. Sakykim, tik prieš mažiau nei 
porą dešimtmečių pradėjusios plisti internetinės ir mobiliosios bankinės te-
chnologijos jau vis labiau įsilieja į bendras aptarnavimo sistemas, ir tai ne tik 
kur kas patogiau klientams, bet ir didina lėšų apyvartumą, mažina finansinių 
operatorių poreikį, didina jų intelektinių sprendimų svarbą.  

O rizikos vertinimo metodologijos toliau žengia septynmyliais žings-
niais, vien Blacko ir Scholeso opcionų ir kt. finansų stochastikos metodai per 
keletą metų nuo jų rekomendavimo naudoti rinkų investiciniams sprendi-
mams buvo keisti net porą šimtų kartų. Tikimasi, kad artimiausiu metu dar 
daugiau pažengs automatizuotų optimizacinių sprendimų kompiuterinės te-
chnologijos, jau ir dabar taikomos vertybinių popierių sandoriuose. Supran-
tama, tai nemažina atsakomybės griežtai laikytis bankininkystės rizikos pa-
dengimo, struktūrinio likvidumo užtikrinimo bei kitų finansų svarbiausių 
principų laikymosi, kurių sistemingas nesilaikymas ir sukėlė 2007–2009 m. 
pasaulinę krizę.  

                                                 
8 Greenspan, A. We need a better cushion against risk. The Financial Times, March 27 2009. 

<http://www.ft.com/cms/s/0/9b108250-1a6e-11de-9f91-0000779fd2ac.html>. 
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Vis dėlto apskritai intelektinio kapitalo plėtra nacionalinėje finansų inf-
rastruktūroje, tikimasi, sutaps tiek su bendrosiomis tendencijomis ES pinigų 
erdvėje, tiek ir su pertvarka konkrečiose Skandinavijos ir kt. komercinės ban-
kininkystės bei draudimo institucijose, kurių nuosavybė yra Lietuvoje vei-
kiantys jų filialai ar priklausiniai. Apskritai dėl įvairių aplinkybių e. verslas 
Lietuvoje plėtojamas lėčiau nei Estijoje ar Vokietijoje, ir tai savo ruožtu turi 
poveikį ir e. finansų sistemos plėtrai. 

Kadangi išvestinių indeksų ir kitos modernios rizikos paskirstymo bei fi-
nansų investicinio pelningumo didinimo technologijos, taikomos ateities, pa-
sirinkimo ir kt. sandoriuose, paspartina netikėtą rizikos persiskirstymą ir jos 
labai spartų kaupimąsi per trumpą laiką, imamasi papildomų valstybinių bei 
tarpbankinių rezervinių fondų sudarymo. Tuo tikslu peržiūrimi ir Tarptauti-
nio valiutos fondo, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir daugelio kitų 
tarptautinių organizacijų kreditiniai ištekliai bei jų teikimo kryptys ir sritys, 
paprastinamos jų procedūros. 

Technologinių pokyčių įtakos strateginiams scenarijams neįmanoma pa-
kankamai kompetentingai numatyti be savo profesionalių ekspertų specialių 
studijų. Kol kas finansinės infrastruktūros analitikų bei teisinio reglamenta-
vimo grupės susiformavusios tik negausiuose Lietuvos vertybinių popierių 
komisijos bei komercinių bankų finansinių investicijų centruose ir privačiose 
specializuotose programinės įrangos tinklų bendrovėse. Jų dalyvavimas apta-
riant pinigų srautų tendencijas bei kitimo mechanizmus yra pernelyg epizo-
dinis. 

 
 
Netraukiamų į apskaitą finansų srautų  
vertinimo svarba 
 
Kaip žinoma, didelės įtakos makrofinansiniams šalies rodikliams turi še-

šėlinės ekonomikos mastas, jos lemiamos proporcijų ir veiksmingumo verti-
nimo rodiklių sisteminės paklaidos. Svarbiausi lyginamosios gerovės rodikliai 
koreguojami pagal perkamosios galios paritetą, tačiau makrofinansų srityje še-
šėlinės ekonomikos įtaka kreditingumui, bendrovių likvidumui bei rekapita-
lizavimo perspektyvai, juo labiau einamosios sąskaitos balansui, nėra sistemiš-
kai tiriama, tad nėra ir jos periodinio statistinio įvertinimo. Perspektyvinės 
strategijos paskaičiavimuose šešėlinių finansų srautų įvertinimas tampa vis 
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reikšmingesnis, atsižvelgiant į jų galimą padidėjimą nacionalinės krizės sąly-
gomis nuo 18 proc. iki 23 proc. BVP artimiausiu metu9. 

Kita gal net svarbesnė aplinkybė, nulemianti mūsų statistikos labai iš-
kreiptą makrofinansų vaizdą, yra deformuota, dalinė ir neišsami intelektiniais 
ištekliais sukuriamos vertės apskaita. Paradoksas tas, kad didėjant intelektinės 
ekonomikos kuriamajai galiai ir jai netgi tampant lemiamu tolesnės socialinės 
pažangos veiksniu, taikomų metodikų nustatomas jos įvertinimų mastas ke-
lissyk mažesnis už faktinį. Šiuolaikinės ekonominės teorijos nesugebėjimas 
nustatyti, kaip reikėtų įvertinti realų kūrybinio darbo efektą, yra ne tik stul-
binantis, bet ir ribojantis visą tolesnę pažangą, realų konkurencingumo verti-
nimą, nes nepadeda nustatyti teisingų lyginamųjų darbo sąnaudų skirtingose 
srityse. Ši problema aktuali ne tik Lietuvos finansų strategijai, ji aktuali pasau-
liniu mastu, ir tik negausios iškilių pragmatikų grupės Pasaulio banko institu-
te, ES bei Švedijoje jau suskato atlikti bandomuosius intelektiniais ištekliais 
sukuriamos vertės skaičiavimus ir nustatyti jų lemiamus pokyčius BVP bei jo 
augimo šaltinių rodikliuose10. 

Netikslus faktinių sąnaudų, jų efekto ir juos atitinkančių finansinių srau-
tų įvertinimas dar daugiau yra iškraipomas išvestinių indeksų ir kitų finansi-
nių priemonių plataus taikymo kasdieniuose pasaulio rinkų sandoriuose. Per 
pasaulinį Nasdaq tinklą, kurio regioniniame padalinyje (NASDAQ OMX 
Vilniaus biržoje) kotiruojamos ir visų svarbesnių Lietuvos bendrovių akcijos, 
Lietuvos ekonomika jau tapo neišvengiamai įtraukta į pasaulinės konjunktū-
ros procesus. Ir tai vienais aspektais stabilizuoja mūsų nacionalinę finansų si-
stemą, nes leidžia bent stipresnėms bendrovėms naudoti šiuolaikines opcio-
nų, pasirinkimo ir kt. sandorių formas drausti rizikai, o kitais aspektais – des-
tabilizuoja šią sistemą, nes įtraukia į nepageidaujamų tarptautinių spekuliaci-
nių ciklų svyravimus. 

 
 

                                                 
9 Pvz., plg. duomenis, skelbtus Lietuvos ryto, 2009 03 04, p. 9. 
10 Detaliau žr.: Buračas, A. The Competetiveness of the EU in Context of the Intellectual Ca-

pital Development. Intelektinė ekonomika. 2007, Nr. 1, p. 19–30; jo: The Value of Social 
Technologies in Governance and Administration. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 16–25; An-
driessen, D. G.; Stammba, C. G. The Intellectual Capital of the European Union / Measur-
ing the Lisbon Agenda. <http://www.intellectualcapital.nl/artikelen/ ICofEU 2004.pdf>; 
ir kt. 
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* * * 
 
Suprantama, kad nacionalinės finansų strategijos parametrams specifinės 

įtakos turės ir pastaruoju metu ryškėjančios naujos globaliós finansų sistemos 
tendencijos11. Tai:  

� didėjantis pasaulio valiutos rezervų persiskirstymas iš Vakarų (JAV, 
ES) į Rytus (BRIK – Brazilija, Rusija, Indija, Kinija – ir Artimieji 
Rytai); 

� staigus investicinių fondų nuosmukis ir vadinamųjų suverenių turto 
fondų plėtra; 

� esminis Bazelio bei Santjago atviros bankininkystės principų ir griež-
tos jos priežiūros laikymasis ir kt. 

Minėtų ir daugelio kitų nacionalinės finansų sistemos funkcionavimo 
aplinkos veiksnių daugiakriteris vertinimas gali padėti tiksliau formuluoti šios 
sistemos išteklių sudarymo ir paskirstymo perspektyvas, jos sektorinę struktū-
rą, būtinas variantines korekcijas, kad būtų galima geriau pagrįsti valstybės 
makrofinansinius sprendimus. 

 

                                                 
11 Pvz., Hawser A. Back to Basics, op. cit., p. 24, 26. 
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SOCIALINĖS  POLITIKOS  FORMAVIMASIS  IR  
RAIDOS  TENDENCIJOS  LIETUVOJE 
 
 
 
Leta Dromantienė 
 
 
 
Socialinė politika – valstybės vykdomas pajamų perskirstymas ir turtinių 

santykių reguliavimas tarp žmonių bei visuomenės grupių siekiant socialinio 
teisingumo ir lygybės – yra esminė gerovės valstybės kūrimo priemonė, užtik-
rinanti piliečių socialinį ekonominį saugumą, o kartu puoselėjantis ir jų loja-
lumą valstybei. Pažymėdamas socialinės politikos svarbą, T. H. Marshallas 
apibrėžia socialinę politiką kaip jėgą, galinčią pavaduoti, papildyti ar keisti 
ekonominės sistemos veikimą siekiant tokių rezultatų, kurių viena pati eko-
nominė sistema nepasiektų.12 Todėl atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienu 
svarbiausių jaunos valstybės uždavinių tapo esminė socialinės politikos per-
tvarka, keičiant į gamybą integruotą valstybinio socializmo socialinę politiką 
savarankiška politika.  

 
 
Socialinės politikos pertvarkos mastai Vidurio ir  
Rytų Europoje 
 
P. Adamsas, tyrinėjęs socialinės politikos pertvarką Vidurio ir Rytų Eu-

ropos valstybėse, pažymėjo, kad valstybinio socializmo politika „aiškiai stoko-
jo „politinės sferos“ savybės su jai atliepiančia institucine „politine arena“.13 
Gamybos įmonės ir visiškai valstybės kontroliuojamos profsąjungos, veikian-
                                                 
12 Marshall, T. H. Social Policy. London: Hutchinson, 1975, p. 15. 
13 Adams, P. “The Unity of Economic and Social policy in the German Democratic Republic”, in 

B. Deacon and J. Szalai (eds.) Social policy in New Eastern Europe. Aldershot: Avebury, 
1990, p. 133. 
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čios kaip visapusiškos socialinės politikos agentūros, teikė įvairias socialines 
lengvatas lojaliems darbuotojams (nuo kasdienės globos, butų, medicininių 
paslaugų iki poilsio namų, sanatorijų, vaikų darželių, socialinių paslaugų arba 
net galimybių pasinaudoti įmonės įrankiais savo reikmėms) ir atliko daugelį 
tokių funkcijų, kurios kapitalistinėje visuomenėje atliekamos už verslo įmo-
nių ribų ir nepriklausomai nuo jų. Tokio integruoto požiūrio pasekmė buvo 
ta, kad socialinė politika  nebuvo laikoma atskira politikos sritimi su savo spe-
cialiomis institucijomis ir veikėjais. Socialistinė įmonė ne tik panaudojo, bet 
ir kūrė darbo jėgą tenkindama darbuotojų poreikius. Vienas iš socialinės poli-
tikos tikslų buvo vadovauti darbo jėgos ištekliams ten, kur valdžiai atrodė la-
biausiai to reikia.14 Kai kuriose Vidurio ir Rytų Europos šalyse išnyko net pats 
socialinės politikos terminas.  

Valstybinio socializmo socialinei politikai buvo būdinga piliečiams tei-
kiama nemokama ir universali sveikatos, švietimo, profesinio mokymo siste-
ma, būstai (sunkiai subsidijuojami ir nepakankami); formalus nedarbo nebu-
vimas; atlyginimas, mokamas už neefektyvią gamybą, iš dalies ir buvo mokes-
tis už nedarbo nebuvimą; vyravo santykinė darbo užmokesčio lygiava; pajamų 
netolygumas buvo kur kas mažesnis negu rinkos visuomenėse, tačiau ir paja-
mos buvo daug mažesnės; vaiko priežiūros paslaugos teikiamos, siekiant iš-
laisvinti moterų darbo jėgą ir maksimaliai kontroliuoti politinę vaikų sociali-
zaciją; daugelis masinio vartojimo dalykų buvo dosniai finansuojama suke-
liant didžiulį vartojimo neefektyvumą; daugelio kokybiškų vartojimo reik-
menų neprieinamumas rinkoje (ar prieinamumas labai aukštomis kainomis) 
arba paskirstymas kitais būdais, tokiais kaip specialioji klientūra, šefavimas ir 
pan.; labai mažos pensijos, palyginti su Vakarų šalimis; dažnai prastos kokybės 
sveikatos apsaugos ir kitos paslaugos. Taigi Rytų ir Centrinės Europos socia-
linės politikos praktika veikė priešingai negu institucinė Vakarų gerovės šalių 
praktika. Valstybinio socializmo socialinė politika asocijavosi su nepatenkin-
tais poreikiais, nepalenkiamomis biurokratinėmis taisyklėmis, atsitiktinėmis, 
vis labiau neprieinamomis paslaugomis.15 

XX a. pabaigoje komunistinis pasaulis, nebepajėgdamas kovoti su libera-
liuoju kapitalizmu, išgyveno revoliuciją, kurią sukėlė gilus ekonomikos ir gy-

                                                 
14 Tomes, I. “Social Reform: A Cornestone in Czechoslovakia’s New Economic Sructure”. In-

ternational Labour Revier 130:2, 1991, p. 192. 
15 Szalai, J. “Outline for the Radical Reforms of Social Policy in Hungary”, in B. Deacon and J. 

Szalai eds.: Social Policy in the New Eastern Europe. Aldershot: Avebury, 1990, p. 92. 
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venimo nuosmukis, didėjantis technologijos atsilikimas, skatinamas ekono-
minių, informacinių ir politinių globalizacijos procesų. Tai lėmė visuomenės 
pokyčius, anot M. P. Šaulausko16, vykusius dviem pagrindinėmis kryptimis: 

- socialinių pokyčių artikuliacija – t. y. naujų vertybių ir normatyvinių 
principų paieška, formulavimas ir įsitvirtinimas; 

- socialinių pokyčių institucionalizacija – tai formaliai sankcionuotų ir 
neformaliai palaikomų socialinių darinių, vienaip ar kitaip atitinkan-
čių naujai artikuliuotas vertybes ir principus, įdiegimas ir įsitvirtini-
mas. Institucionalizacija yra ir naujų institucijų formavimas bei stei-
gimas, ir jau veikiančių socialinių darinių keitimas. 

Pereinamuoju iš totalitarinio valstybinio socializmo į demokratinę vi-
suomenę laikotarpiu pertvarkant socialinę politiką buvo sprendžiamos tokios 
problemos: 

1. Į bendrąją valstybės politiką integruota socialinė politika keičiama at-
skira institucine sistema, kurią valstybinio socializmo sąlygomis suda-
rė rudimentinė universali valstybės mastu veikianti pensijų sistema, 
taip pat valstybės finansuojamos sveikatos apsaugos ir kitos instituci-
jos. 

2. Kuriami iki tol neveikę įstatymai, rengiami taisyklių, juridiškai api-
brėžiančių darbuotojų teises ir pareigas, rinkiniai, taip pat įstatymai, 
reguliuojantys biudžetą, administraciją ir griežtinantys teisių ir parei-
gų sistemą. 

3. Ribotos įmonių tariamai teikiamos socialinės paslaugos išplėtotos 
taip, kad į socialinės politikos erdvę būtų įtrauktos kitos sritys, ku-
riomis anksčiau gamybos įmonės nesirūpino, tokios kaip paslaugos 
šeimoms, vaikams, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, benamiams 
ir kt. 

Šių trijų tarpusavyje susijusių didelių uždavinių įgyvendinimą sunkino 
daugybė aplinkybių. Visų pirma postkomunistinio perėjimo prigimtis lėmė 
sparčius tempus: senojo režimo institucijos ir taisyklės nebeveikė, o jų žlugi-
mas ir prasidedantis privatizacijos procesas sukėlė rimtų ekonominių proble-
mų: nedarbą, socialinį nesaugumą, infliaciją, – naujų institucijų kūrimo pro-
cesas instituciniu tarpuvaldžiu turėjo tęstis kuo trumpesnį laiką. Ribotas lai-
kas trukdė reguliuoti procesus, neleido bandyti, imtis didelių pokyčių, būdin-

                                                 
16 Šaulauskas, M. P. Socialinė kaita: metodologija ir bendrosios tendencijos. Socialiniai pokyčiai: 

Lietuva 1990/1998. Vilnius, 2000, p. 17. 
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gų Vakarų šalių gerovės sistemai. Be to, nebuvo laiko politiškai mokytis, svars-
tyti, apgalvoti, kaip priimti palankų kompromisą. Perėjimas prie rinkos eko-
nomikos lėmė naujos socialinės politikos pobūdį: 

- Darbas nuosekliai marketizuojamas, tapo sąlygiškesnis negu valstybės 
garantuota pareiga ir teisė dirbti. Sutartinis įdarbinimo pobūdis rodė, 
kad gauto darbo garantija, įdarbinimo trukmės užtikrinimas (tuo at-
veju, jeigu darbas gautas) realių pajamų, priklausančių nuo įdarbini-
mo, saugumas sumažėjo. 

- Verslo įmonės buvo priverstos persitvarkyti į „funkcionalias specifi-
nes“ organizacijas, jau nebegalinčias pasikliauti biudžeto malonėmis, o 
turinčias teikti prioritetus produktyvumo, pelningumo veiksniams ir 
atsisakyti visų arba daugumos socialinės politikos funkcijų, kurios bu-
vo jų tradiciškai vykdomos esant valstybiniam socializmui. Socialinės 
politikos vykdymo įmonėse funkcijų atsisakymas buvo tas veiksnys, 
kurį sustiprino bankai, užsienio investitoriai, taip pat ir patys darbuo-
tojai, kurie turėjo parodyti aukščiausią kompetenciją ir įmonių eko-
nominį pajėgumą, verslumą ir taip apginti savo darbo vietas. 

- Poreikis palengvinti valstybės biudžeto naštą ir politiškai pagrįstas 
principas dėl kainų liberalizavimo reiškė kainų subsidijų nutraukimą 
masinio vartojimo prekėms ir realių pajamų ryškų nuosmukį.  

- Darbo marketizacija ir gamybos privatizacija kartu sukūrė poreikį spe-
cializuotos papildomos socialinės politikos  ir institucijų, sugebančių 
atremti augančią riziką, susijusią su naujomis darbo sąlygomis, ir pa-
keisti buvusį su darbu susietą socialinės apsaugos ir paslaugų funkcio-
navimo būdą.  

Beveik tapačios socialinės politikos susiformavimą Vidurio ir Rytų Eu-
ropos valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, lėmė panašios politinės, ekonominės bei 
socialinės aplinkybės, susiklosčiusios šiame regione praėjusio amžiaus pabai-
goje. Jos,  kaip socialinės  gerovės valstybės, paprastai priskiriamos tarpiniam 
tipui, pasižyminčiam ir liberaliojo, ir konservatyviojo-korporatyvinio modelio 
bruožais. Lietuvos socialinės politikos modelis bendriausia prasme atitinka 
Vidurio Europos modelį, nes joje, kaip ir daugumoje Vidurio Europos valsty-
bių, vyrauja privalomieji socialinio draudimo fondai, stiprėja nevyriausybinių 
organizacijų vaidmuo, didinama privati ir bažnytinė labdara.  
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Lietuvos socialinės politikos rengimo ir įgyvendinimo kryptys 
 
Socialinės politikos pertvarka Lietuvoje, kaip ir socialinių pokyčių orien-

tacija, anot P. Šaulausko, rėmėsi keturių tipų: restitucinio (atkuriamojo), imi-
tacinio (mėgdžiamojo), inovacinio (išrandamojo) ir kontinuacinio (tęstinio) 
vertybinių permainų vyravimu17. Restitucinis socialinis kismas – tai jau buvu-
sių, bet šiuo metu nesamų bendrabūvio struktūrų atkūrimas (pvz., tarpukario 
Lietuvos Respublikoje veikusių), imitacinis – orientuojasi į kitose šalyse vei-
kiančias institucijas ir struktūras (į liberalaus demokratinio kapitalizmo Va-
karų visuomenių struktūras), kontinuacinis – į jau susiklosčiusių ir veikiančių 
socialinių struktūrų išlaikymą ir pritaikymą (Lietuvoje – į sovietmečiu susi-
klosčiusių socialinių struktūrų), inovacinis žymi autonomišką naujų, dar ne-
buvusių istorinių struktūrų genezę. 

Atlikus 20 metų Lietuvos socialinės raidos procesų tyrimus, nustatyta, 
kad Lietuvos socialinės politikos pertvarka, modernizacija ir, rengiantis narys-
tei ES, jos derinimas su ES socialine politika vyko dviem kryptimis: 

1. Naujos teisinės socialinės apsaugos bazės sukūrimo; 
2. Modernių socialinės apsaugos institucijų, tokių kaip: Socialinės ap-

saugos ir darbo ministerija (SADM), Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba („Sodra“), Lietuvos darbo birža, Lietuvos valstybinė 
darbo inspekcija, savivaldybių globos ir rūpybos skyriai, socialinės pa-
ramos centrai ir kt., sistemos sudarymo. 

Nors naujos socialinės institucijos pradėjo veikti tokiomis sąlygomis, kai 
sparčiai didėjo paslaugų poreikiai, o jų pasiūla mažėjo, buvo stokojama finan-
sinių išteklių, nepakako specifinių teisinių institucijų ir praktikų, išmanančių 
teisės aktus, jau pradiniame Lietuvos valstybingumo laikotarpyje susiformavo 
ir buvo įteisinti esminiai šiuo metu galiojantys socialinio solidarumo ir socia-
linio teisingumo principai, o socialinė politika plėtojasi apimdama dvi pa-
grindines sritis: 1) darbo politiką ir 2) socialinę apsaugą, kurioms būdingas 
nuolatinis tobulinamas, atsiliepiant į gyvenimo diktuojamus reikalavimus ir 
iššūkius, teisės aktų pakeitimai ir naujų įstatymų socialinėje srityje priėmimas.  

Socialinį saugumą Lietuvos gyventojams užtikrino dar 1990 m. spalio 10 
d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pri-
imtas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pa-

                                                 
17 Šaulauskas, M. P. Socialinė kaita: metodologija ir bendrosios tendencijos. Socialiniai pokyčiai: 

Lietuva 1990/1998. Vilnius, 2000, p. 18. 
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grindų įstatymas, kuriame nurodyta, kad „valstybinis socialinis aprūpinimas – 
valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti gyve-
nimui reikalingų lėšų ir paslaugų Respublikos gyventojams, kurie negali dėl 
įstatymų numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba yra 
nepakankamai aprūpinti“18. Įstatyme pažymėta, kad valstybinio socialinio ap-
rūpinimo sistema apima visus valstybės gyventojus, be to, šalies piliečiai, iš jų 
ir atliekantys Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą užsienyje, Lietuvoje 
nuolat gyvenantys užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės turi lygias teises į 
socialinį aprūpinimą. Svarbu tai, kad pertvarkant socialinę apsaugą, buvo at-
skirtos valstybinio socialinio draudimo ir valstybinės socialinės apsaugos ins-
titucijos. Pagrindiniai įstatymai, suformavę naują socialinės politikos kryptį, 
buvo priimti ir įdiegti iki dešimtojo dešimtmečio vidurio, vėliau jie buvo pa-
pildyti ir sukonkretinti. Tai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų 
įstatymas (1990 m.), Valstybinio socialinio draudimo įstatymas (1991 m.), 
įvairūs įstatymai, susiję su pensijų socialiniu draudimu (1994 m.) ir kt.19  

 
 
Lietuvos socialinės apsaugos sistema 
 
Lietuvoje veikianti socialinės apsaugos sistema – įstatymais nustatyta so-

cialinių, ekonominių priemonių visuma, užtikrinanti lėšų ir paslaugų teikimą 
socialinių rizikų atvejais, suteikianti papildomų pajamų būtiniausiems šeimos 
(asmens) poreikiams tenkinti – susiformavo dar dešimtojo dešimtmečio pra-
džioje. Socialinės rizikos, arba socialiniai pavojai, apibūdinami kaip pajamų 
praradimas, žymus jų sumažėjimas arba papildomos išlaidos dėl senatvės, neį-
galumo, ligos, nedarbo, motinystės (tėvystės), artimųjų globos, nepritekliaus, 
mirties ir kitų šeimos aplinkybių. Socialinei apsaugai taikomomis priemonė-

                                                 
18 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1990 m. spalio 10 d. 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas. Vals-
tybės žinios. 1990, Nr. 32.  

19 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymas, 1990 m. rugsėjo 27 d., Nr. I-
618. Valstybės  žinios. 1990, Nr. 30-711; Lietuvos Respublikos  Aukščiausiosios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo 1991 m. gegužės 21 d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas Nr. I-
1336. Valstybės žinios. 1991, Nr. 17-447 (Šio įstatymo nauja redakcija – įstatymas Nr. IX-
2535, priimtas 2004 m. lapkričio 4 d., įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d.); Lietuvos Respublikos 
šalpos (socialinių) pensijų įstatymas, Nr. I-675, 1994 m. lapkričio 29 d. Valstybės žinios. 
1994, Nr. 96-1873. 



 927

mis sukuriamas solidarumas tarp žmonių, netekusių darbo pajamų arba susi-
dūrusių su ypatingomis išlaidomis20. 

Socialinė apsauga būtina siekiant užtikrinti darnią žmogaus socialinę 
raidą – t. y. procesą, praplečiantį žmogaus pasirinkimo galimybes, nes bet ku-
riame visuomenės gyvenimo lygyje žmogus privalo turėti galimybę pasirinkti 
tris svarbiausius dalykus: 1) ilgai ir sveikai gyventi; 2) įgyti žinių; 3) apsirūpin-
ti ištekliais (daugiausia iš darbo pajamų), reikalingais normaliam gyvenimo 
lygiui pasiekti.21 Įvairių socialinių rizikų atvejais trečiasis žmogaus socialinės 
raidos aspektas tampa sunkiai pasiekiamas, nes darbo pajamos prarandamos 
arba jos yra nepakankamos. Šiuolaikinėje visuomenėje vis labiau įsitvirtina 
nuomonė, kad artimiausia bendruomenė, turinti žmogui teikti socialinę pa-
galbą, yra jo šeima, artimieji (Höffneris, 1996)22. Neturinčiam artimųjų žmo-
gui būtina valstybės parama, tiksliau – socialinės apsaugos teikiamos priemo-
nės arba socialinės garantijos. Ši nuostata yra įtvirtinta pagrindiniame Lietu-
vos teisiniame akte – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurioje teigiama, 
kad „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir [...] gauti tei-
singą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju“23. 

Lietuvos socialinės apsaugos sistemos analizė rodo, kad dar pradiniu vals-
tybingumo laikotarpiu susiformavo socialinės apsaugos sistema, kurią sudaro 
dvi dalys:  

1) valstybinis (privalomasis) socialinis draudimas (toliau – „Sodra“);  
2) socialinė parama.  
Socialinio draudimo sektorius yra finansuojamas išankstinėmis pinigi-

nėmis gyventojų įmokomis, apskaičiuojamomis nuo darbo užmokesčio, ir 
mokantis su tomis įmokomis susijusias socialines išmokas (socialinius transfe-
rus)24. Socialinė parama – tai įstatymais nustatyta socialinių, ekonominių 
priemonių visuma, apimanti piniginę paramą ir socialines paslaugas jos reika-
lingiems asmenims, neapdraustiems „Sodra“. Remiama tik tuo atveju, jeigu 
šeimos (asmens) pragyvenimo šaltiniai yra nepakankami, o paramos dydis nu-
statomas iki minimalių poreikių patenkinimo lygio. Socialinės paramos si-

                                                 
20 Lazutka, R. Socialinė apsauga. Žmogaus socialinė raida. Vilnius, 2001, p. 134. 
21 United Nations Development Programme Human Development Report. 1990. 
22 Höffner, J. Krikščioniškasis socialinis mokymas. 1996.  
23 Lietuvos Respublikos Konstitucija. 1996, 48 straipsnis.  
24 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Nr. I-1336 1991 m. gegužės 

21. Valstybės žinios. 1991-06-20, Nr. 17-447 (Nauja redakcija – įstatymas Nr. IX-2535, pri-
imtas 2004 m. lapkričio 4 d., įsigaliojo 2005-01-01).  
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stema neužtikrina žmogui ilgalaikio ekonominio bei socialinio saugumo, o tik 
padeda išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, prisitaikyti visuomenėje.  

Šiuo metu Lietuvoje veikiančios socialinės apsaugos struktūra pateikia-
ma  1 lentelėje.  
 
1 lentelė. Lietuvos socialinės apsaugos sistema 
 

SOCIALINĖ APSAUGA  
Socialinė parama Socialinis 

draudimas Piniginė socialinė 
parama 

Socialinės  
paslaugos 

Specialiosios 
socialinės teisės 

Pensijų draudimas 
Ligos ir motinystės 
draudimas 
Sveikatos draudimas
Nedarbo draudimas
Draudimas nuo ne-
laimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių 
ligų 

Šalpos (socialinė) 
pensija 
Šeimos pašalpos 
Laidojimo pašalpa 
Socialinė pašalpa 
Šildymo išlaidų 
kompensacijos 
Kitos kompensaci-
jos (transporto, ry-
šių ir kt.) 

Socialinės globos 
įstaigos 
Senelių, neįgaliųjų, 
našlaičių globos 
namai 
Dienos centrai 
Nakvynės namai 
Pagalba namuose 
Slauga namuose 

Prezidento pensija 
LR I ir II laipsnio 
pensijos 
Nukentėjusių asmenų 
pensijos 
Karių ir pareigūnų 
pensijos 
Mokslininkų pensijos
Teisėjų pensijos 
Artistų renta 

 

Šaltinis: Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje, 1998, p. 39. 
 
 

Aukščiau pateiktoje lentelėje matyti, kad Lietuvoje veikiančią socialinę 
paramą sudaro: 

1) piniginė parama – t. y. socialinės išmokos (kategorinės pašalpos), ski-
riamos: a) asmenims ir šeimoms, testuojant jų pajamas; b) atskiroms 
žmonių grupėms, kurių pajamos yra mažesnės už nustatytas valstybės 
remiamas pajamas; 

2) socialinės paslaugos – tai pagalbos asmenims arba šeimoms suteikimas 
įvairiomis nepiniginėmis formomis bei globos pinigais (pinigais, ski-
riamais susimokėti už suteiktas socialines paslaugas), siekiant grąžinti 
asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi ir įsilieti į visuomenę.  

Abi socialinės paramos sistemos dalys papildo viena kitą ir turi veikti su-
tartinai, nepaisant dažnai skirtingų finansavimo, administravimo metodų. Vis 
dėlto parama piniginėmis išmokomis ne visada tinkama, todėl Lietuvoje, kaip 
ir daugelyje kitų šalių, plėtojama socialinių paslaugų sistema.  
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Nūdienos socialinių paslaugų sistema Lietuvoje pradėjo formuotis spon-
taniškai savivaldybių, visuomeninių organizacijų, Bažnyčios pastangomis, be 
reikiamos teisinės bazės. Socialinių paslaugų įstatymas Lietuvoje buvo priim-
tas tik 1996 m. spalio 9 d.25, jis reglamentavo atskirų institucijų atsakomybę 
organizuojant socialinių paslaugų teikimą, įteisino socialinių paslaugų sam-
pratą, jų rūšis, paslaugų teikėjų ir gavėjų santykius bei atsakomybę, apibrėžė 
finansavimo principus. Priėmus socialinių paslaugų įstatymą ir svarbiausius 
įstatymų įgyvendinamuosius aktus, socialinių paslaugų teisinė bazė įgavo nuo-
seklų sisteminį teisinį pobūdį. 

Socialinės paslaugos Lietuvoje teikiamos esant įvairioms kritinėms situa-
cijoms: skurdo atveju, jeigu pagal kitus įstatymus neužtenka pajamų, neteku-
siems tėvų globos vaikams ir našlaičiams, benamystės, nedarbo, invalidumo 
metu, daugiavaikėms šeimoms, kuriose kyla sunkumų auginant vaikus, pri-
klausomiems nuo alkoholio ir narkotikų, grįžusiems iš įkalinimo, kardomojo 
kalinimo (suėmimo), socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asme-
nims, įvykus nelaimei, kitais įstatymų arba kitų teisės aktų numatytais atve-
jais, kai būtina valstybės parama; prevencijos tikslais, kad nekiltų socialinių 
problemų, ir reabilitacijos tikslais siekiant atkurti asmenų sugebėjimą pasirū-
pinti savimi bei užtikrinti visavertį funkcionavimą visuomenėje. Nuo pat so-
cialinių paslaugų sistemos susiformavimo iki šiol teikiamos paslaugos skirs-
tomos į bendrąsias ir specialiąsias. Bendrosios – tai tiesiogiai teikiamos pa-
slaugos, t. y. slauga namuose; globos pinigai – pinigai, skirti sumokėti už su-
teiktas socialines paslaugas. Kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiks-
mingos, teikiamos specialiosios socialinės paslaugos – t. y. tos paslaugos, ku-
rios teikiamos asmenims globos tikslais stacionariose globos ir slaugos įstaigo-
se; reabilitacijos įstaigose; dienos globos įstaigose; laikino gyvenimo įstaigose; 
kitose socialinės globos įstaigose. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų 
sąrašą nustato, jų turinį apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, kurį rengia, 
tvirtina ir kasmet viešai skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Už 
socialinių paslaugų teikimo organizavimą atsako Socialinės apsaugos ir darbo, 
Sveikatos apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerijos; apskričių valdytojai; 
savivaldybės. 

Rengiantis narystei ES, Lietuvoje nuo 1998 m. buvo įgyvendinama vals-
tybinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa, kurios tikslas – 

                                                 
25 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įgyvendinimo įstatymas Nr. I-1580, 1996 m. spalio 

9 d. Valstybės žinios. 1996, Nr. 104-2367.  
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plėtoti pažangias socialinių paslaugų teikimo formas bendruomenėse, užtik-
rinant socialinių paslaugų teikimą labiausiai pažeidžiamoms asmenų gru-
pėms26. Per aštuonerius metus programai vystyti skirta daugiau nei 34,5 mln. 
litų, kurie buvo skirti socialinių paslaugų įstaigų pertvarkymo, remonto dar-
bams, pagrindinių priemonių įsigijimo ir kitų prekių įsigijimo išlaidoms pa-
dengti. Įgyvendinant šią programą, siekta plėtoti pažangias socialinių paslau-
gų teikimo formas bendruomenėje, kuriant socialinių paslaugų tinklą savival-
dybėse bei regionuose ir užtikrinant socialinių paslaugų teikimą labiausiai pa-
žeidžiamoms gyventojų grupėms: socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, neį-
galiesiems, seniems žmonėms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims. Per 
1998–2005 m. laikotarpį iš viso finansuotas 161 paslaugų plėtros projektas, 
kuriuos įgyvendinus, socialinės paslaugos pradėtos teikti vidutiniškai 6126 
asmenims per mėnesį, įkurta naujų 750 darbo vietų27. 

Teikiant socialines paslaugas kartu su savivaldybėmis aktyviai dalyvauja 
atkurtos tarpukario Lietuvoje veikusios ir susikūrusios naujos nevyriausybinės 
organizacijos (NVO), kurių pagrindinė veiklos kryptis – žmonių, dėl nepa-
kankamų pajamų, nedarbo ir kitų veiksnių atsiradusių žemiau skurdo ribos ir 
socialiai atskirtų, socializacija. Socialinė atskirtis – tai pilietinių teisių, įskai-
tant politines, ekonomines, socialines ir kultūrines, netolygaus pasiskirstymo 
ir paskirstymo išraiška28. Socialinę atskirtį apibūdina jos apimtis ir intensy-
vumas, t. y. esamų pilietinių teisių mastas ir realių galimybių jomis pasinaudo-
ti laipsnis. Todėl ypač reikšmingas įvairių atskirtyje esančių marginalinių gru-
pių supilietinimas, t. y. ekonominių, politinių ir kultūrinių pilietinių teisių 
suteikimas bei mechanizmo, laiduojančio veiksmingą pasinaudojimą jomis, 
užtikrinimas tiems visuomenės nariams ir jų dariniams, kuriems tokios pilie-
tinės teisės skirtos ir kurie jų iš dalies stokoja29. Ištyrus Lietuvoje veikiančių 
visuomeninių organizacijų veiklą, galima tvirtinti, kad apie 63 procentai šių 

                                                 
26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 

1998–2000 metų programos“, 1998 m. vasario 19 d., Nr. 202. Valstybės žinios. 1998, Nr. 
19-478. 

27 Socialinis pranešimas 2005–2006. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilnius, 2006, p. 
97. 

28 Dahrendorf, R. Modern Social Conflict: An Essay on the Politics of Liberty. California Uni-
versity Press, 1990.  

29 Šaulauskas, M. P. Socialinė kaita: metodologija ir bendrosios tendencijos. Socialiniai pokyčiai: 
Lietuva 1990/1998. Vilnius, 2000, p. 48. 
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organizacijų padeda mažinti skurdą30. Jos papildo valstybės socialinės apsau-
gos sistemos darbą, paversdamos socialinę paramą konkretesne veikla, kuri 
skirta konkrečiam klientui. Tai įgyvendinant siekiama, kad šių organizacijų 
socialinės veiklos formos būtų nuosekliai suderintos su socialinio darbo prak-
tika (NVO „Moterų krizių centras“ Vilniuje, NVO „Jaunimo su negalia už-
imtumo centras „Viktorija“ Šiauliuose, NVO „Vaikų socialinės pagalbos 
centras“ Klaipėdoje ir kt.). Tada jos nėra varžomos oficialių veiklos nuostatų, 
kurių privalo laikytis valstybinės socialinės struktūros. Jos gali ieškoti finansi-
nės įvairių šaltinių paramos, o tai leidžia daug greičiau reaguoti į opias sociali-
nes problemas. Visuomeninės organizacijos suvienija žmones, kuriems reikia 
vienarūšės socialinės pagalbos ir paramos kaip antai: Lietuvos sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos kalinių globos draugija, NVO 
koalicija moterų teisėms ginti ir kt. Teikdamos socialines paslaugas žmonėms, 
jos nekuria priešpriešos situacijų valstybei, bet glaudžiai bendradarbiauja su 
valstybinėmis institucijomis gerindamos socialinių paslaugų kokybę ir pagal-
bos teikimo aplinką. Jos siekia daryti veiksmingą įtaką priimant įstatymus, su-
sijusius su klientais, siūlo valstybei savo patirtį sprendžiant socialines proble-
mas.  

Didžiulis laimėjimas ir visuomeninių organizacijų veiklos palengvinimas 
yra 2002 m. Seime priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokes-
čio įstatymas, kuris svarbus tuo, kad piliečiai gali pervesti 2 procentus savo pa-
jamų mokesčio norimai organizacijai arba veiklai paremti31. Šio įstatymo ini-
ciatoriai buvo savanorišką labdaringą veiklą inicijuojantys ir skatinantys as-
menys ir organizacijos, nes liberaliosios demokratijos sąlygomis būtent pilie-
čių atstovai kuria įstatymus ir formuoja politiką, nurodo valstybės tarnauto-
jams bei biurokratams, kaip ji turi būti įgyvendinta32. 

Socialinės paslaugos tokioms svarbioms socialinės atskirties grupėms, 
kaip iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, prekybos žmonėmis aukos, smurtą, 
seksualinę prievartą patyrę asmenys, asmenys, priklausomi nuo narkotikų ir 
alkoholio, tautinės mažumos (romai) ir kt., per dvidešimt valstybingumo me-
tų susilaukė vis didesnio kompleksinio Vyriausybės ir visuomeninių organiza-
                                                 
30 Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 

veiksmų planas. Vilnius, 2004, p. 17. 
31 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 2002 m. liepos 19, Nr. IX-1007. 

Valstybės žinios, Nr. 73-3085. 
32 Dunleavy, P. Theories of the State: Politics of Liberal Democracy. New Amsterdam books, 

2000.  
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cijų dėmesio plėtojant socialinės apsaugos, darbo rinkos, švietimo ir kitas so-
cialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms. 
Reikšmingas žingsnis tobulinant teikiamų paslaugų kokybę ir apimant tas so-
cialines grupes, kurios aiškiai šių paslaugų stokoja, yra 2002 m. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos patvirtinta socialinių paslaugų teikimo reforma33. 
2006 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 
įstatymas34, o nuostatos, susijusios su socialinių paslaugų planavimo metodi-
kos taikymu, socialinių paslaugų finansavimu bei socialinės globos normų tai-
kymu – 2007 m. sausio 1 d. Šia reforma siekiama pertvarkyti socialinių pa-
slaugų sistemą taip, kad būtų sudarytos teisinės, administracinės, finansinės 
prielaidos planuoti, teikti ir organizuoti socialines paslaugas bendruomenėje 
ir kad socialinė pagalba būtų veiksmingesnė, skatintų patį žmogų aktyviai ieš-
koti savipagalbos būdų, o ne naudotis pasyviomis socialinės paramos priemo-
nėmis. 

Didžiausias dėmesys skiriamas socialinių paslaugų kokybei gerinti, nau-
joms socialinės globos formoms vystyti, paslaugoms šeimai didinti. Naujuoju 
Socialinių paslaugų įstatymu siekiama skatinti socialinių paslaugų įvairovę ir 
didinti jų prieinamumą visiems, perkelti pažangią pasaulio praktiką į Lietuvą, 
nes, be ilgalaikės socialinės globos stacionarioje globos įstaigoje, esama daug 
kitų, daug patrauklesnių žmonėms bei jų šeimų nariams socialinių paslaugų 
formų, kurias naujasis įstatymas sudaro sąlygas plėtoti ir populiarinti: tai sava-
rankiško gyvenimo namai, socialinė globa namuose, dienos socialinės globos 
centrai ir kt. Naujame įstatyme kitaip vertinami ne tik socialinės paslaugos 
reikalingi žmonės, bet ir jų šeimos nariai. Valstybei daug naudingiau, kad šie 
žmonės dirbtų, mokėtų mokesčius, už kuriuos valstybė organizuotų tinkamą 
socialinę priežiūrą. Įsigaliojus įstatymui, turintys vaikų ir su jais gyvenantys 
senyvi arba neįgalūs žmonės turi tokias pat galimybes gauti jiems būtiną vals-
tybės pagalbą kaip ir vieniši. Be to, socialinės paslaugos tampa mokamos, tai 
skatina gerinti jų kokybę35.  

                                                 
33 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Socialinių paslaugų teikimo reformos koncep-

cija (2002 m. vasario 6 d., Nr. 171). 
34 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įgyvendinimo įstatymas Nr. I-1580, 1996 m. spalio 

9 d. Valstybės žinios. 1996, Nr. 104-2367.  
35 Už socialinę priežiūrą – t. y. pagalbą į namus neįgaliesiems arba senyvo amžiaus asmenims, 

neįgaliųjų, socialinės rizikos šeimų socialinių įgūdžių ugdymą dienos centruose, pagalbą šei-
mai tarnybose, žmonės mokės iki 20 procentų savo gaunamų pajamų. Mokestis už dienos 
socialinę globą namuose arba dienos socialinės globos centre neįgaliesiems, senyvo amžiaus 
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Nemažai dėmesio įstatyme skiriama ir socialinių paslaugų kokybei užtik-
rinti: ir apskrities, ir savivaldybės pavaldumo arba nevyriausybinės bei priva-
čios socialinės globos įstaigos, personalinės įmonės, norėdamos teikti socialinę 
globą, nuo 2010 m. turės įsigyti licencijas. Kiekvienas Lietuvos gyventojas, 
gaunantis socialinę globą, arba jo šeimos nariai, artimieji, rūpintojai, globėjai, 
turės galimybę apie netinkamai teikiamą socialinę globą pranešti Socialinių 
paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos, kuris kontroliuos šių paslaugų kokybę. Tokios įstatymu garantuojamos 
socialinių paslaugų teikimo naujovės, išlaisvinančios darbingus žmones, turė-
tų padėti gerinti socialinio gyvenimo kokybę, kad būtų artėjama prie Europos 
Sąjungos senbuvių valstybių narių standartų. 

 
 
Lietuvos socialinės politikos raidos tendencijos ir  
pokyčių perspektyvos 
 
Naujus iššūkius Lietuvos socialinei politikai iškėlė integracija į Europos 

Sąjungą, globalizacijos procesai. Ypač didžiulius mastus socialinės politikos 
pertvarka įgijo pasirengimo narystei ES laikotarpiu, nes ši sritis buvo vienas iš 
derybų prioritetų. Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje vyko 

                                                                                                            
asmenims negali viršyti 20 procentų žmogaus pajamų. Žmogui, gaunančiam socialinę pašal-
pą arba pajamas, mažesnes už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bendrosios socialinės 
paslaugos ir socialinė priežiūra teikiama nemokamai. Savivaldybės turi teisę atleisti žmogų 
nuo mokėjimo už socialines paslaugas ir kitais atvejais. Iki 50 procentų asmens mėnesio pa-
jamų tektų mokėti tuomet, jeigu šeimos vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos na-
riui, yra didesnės už trigubą valstybės remiamų pajamų dydį. Už trumpalaikę socialinę globą, 
kuri savo turiniu yra panaši į ilgalaikę globą, tačiau skiriasi nuo jos teikimo trukme (pvz., 30 
dienų per mėnesį teikiama trumpalaikė socialinė globa senelių globos namuose socialinės 
globos įstaigoje arba namuose) visi suaugę asmenys moka ne daugiau kaip 80 procentų savo 
pajamų. Turtas šiuo atveju netraukiamas į apskaitą. Už ilgalaikę socialinę globą stacionarioje 
socialinės globos įstaigoje suaugęs asmuo per mėnesį moka iki 80 procentų savo pajamų, o jo 
turtas netraukiamas į apskaitą, jeigu to turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savi-
valdybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka 
sumokėti už šią globą arba asmens turimas turtas (arba 12 mėn. iki kreipimosi turėtas turtas) 
viršija nustatytąjį normatyvą, mokesčio dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuo-
jant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Turto vertės normatyvas skaičiuojamas daugi-
nant asmens gyvenamosios vietos vidutinės nekilnojamojo turto rinkos vertę iš 12 kvadrati-
nių metrų būsto naudingojo ploto. 
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pagal ES nuostatas ir gaires. 1995 m. birželio 12 d. Lietuva, išreikšdama narys-
tės ES siekį, pasirašė Europos (Asociacijos) sutartį, tuo aiškiai įsipareigodama 
suderinti savo teisę su ES reikalavimais, o tų pačių metų gruodį pateikė oficia-
lią paraišką dėl narystės ES. Europos sutartis su Lietuva įsigaliojo 1998 m. va-
sarį. Derybos dėl narystės ES tarp Lietuvos ir Sąjungos oficialiai buvo pradė-
tos 2000 m. vasario 15 d. Tuomet Lietuva pareiškė, kad nuo 2004 m. pra-
džios bus pasirengusi narystei ES, išskyrus tas sritis, kurioms buvo prašoma 
pereinamųjų laikotarpių36.  

1996 m., remdamasi Europos Komisijos šalims kandidatėms pateiktos 
Baltosios knygos nuorodomis ir rekomendacijomis, Lietuva parengė Nacio-
nalinę teisės derinimo darbų programą. Atsižvelgiant į joje numatytas veiklas 
ir Europos Komisijos rekomendacijas, 1998 m. buvo parengta Lietuvos na-
cionalinė acquis communautaire (Bendrijų teisės) perėmimo programa. 1999 
m. nacionalinės teisės derinimo ir ES acquis įgyvendinimo darbų planavimas 
buvo patobulintas. Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje pro-
grama iki 2004 m. sausio 1 d. (Nacionalinė acquis priėmimo programa, 
LPNP-NAPP)37 buvo pagrindinė priemonė, leidžianti Vyriausybei veiksmin-
gai planuoti šalies integracijos į ES procesą. Programoje buvo apibrėžtos Lie-
tuvos pasirengimo narystei ES kryptys, sėkmingo pasirengimo narystei ES iš-
ankstinės sąlygos ir prioritetai. Be to, buvo numatyta tobulinti socialinių ga-
rantijų schemas (pvz., stiprinant draudžiamuosius socialinės apsaugos princi-
pus ir dar labiau decentralizuojant socialinę paramą) ir skatinti gyventojų už-
imtumą. Būtina paminėti, kad, rengiantis narystei ES, svarbiausias Lietuvos 
Vyriausybės uždavinys buvo išlaikyti ir kelti gyventojų socialinės gerovės lygį. 
Integracija į ES buvo suprantama kaip svarbus veiksnys, modernizuojantis 
Lietuvos socialinę politiką. Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje 
programoje nurodyta, kad Lietuvos Vyriausybė siekia socialinės apsaugos ir 
užimtumo pokyčių tokiose pagrindinėse srityse: darbo teisės; socialinio dialo-
go; vyrų ir moterų lygių galimybių; kovos su rasizmu; užimtumo; socialinės 
apsaugos, pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų; visuomenės sveikatos; profesinės 
sveikatos ir saugos darbe.  

                                                 
36 Maniokas, K.; Vilpišauskas, R.; Žeruolis, D. Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Vilnius, 2004,       

p. 42. 
37 Lietuvos pasirengimo narystei ES programa (NAPP ) < www.euro.lt>. 
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Dar 1997 m. Lietuva pasirašė ir vėliau ratifikavo Europos socialinę char-
tiją38, 1998 m. pabaigoje priėmė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą39, 
kurio vykdymui prižiūrėti LR Seimas 1999 m. balandžio 20 d. nutarimu pa-
skyrė moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierę, o 1999 m. gegužės 25 d. 
įsteigė pirmąją visoje Vidurio ir Rytų Europoje Moterų ir vyrų lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybą; 1999 m. ratifikavo Europos laikinuosius susitari-
mus dėl senatvės, invalidumo, maitintojo netekimo ir kitų socialinės apsaugos 
sistemų. Taigi Lietuvos socialinė politika buvo reformuojama ir tobulinama 
nuo pat nepriklausomybės atkūrimo, o ES reikalavimai socialinei politikai dar 
labiau paspartino jos raidą. Nors ES nesiekia suvienodinti nacionalinių socia-
linės politikos sistemų, tačiau Lietuva, prieš stodama į ES, privalėjo suderinti 
tam tikrų socialinių teisių reglamentavimą, pasirašyti daug sutarčių, kurti ir 
įgyvendinti naujas strategijas bei programas. Tarp jų paminėtinos tokios 
priemonės ir teisės aktai: 2000 m. Garantinio fondo įstatymas, nubrėžęs šio 
fondo paskirtį – suteikti lėšų išmokoms bankrutuojančių ir bankrutavusių 
įmonių darbuotojams40; 2000 m. Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymas, kuriuo nurodyti asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu 
draudimu; nustatyta teisė į šio draudimo pašalpas, jų skyrimą ir mokėjimo są-
lygas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas įstatymų nustatytais atvejais 
kompensuoja šios rūšies draudimu apdraustiems asmenims dėl jų pačių arba 
šeimos narių ligos, taip pat dėl motinystės, motinystės (tėvystės) dalį prarastų 
arba dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje negautų darbo paja-
mų. 2001 m. spalio 11 d. priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo 
biudžeto sandaros įstatymas, kurio tikslas – siekiant užtikrinti ilgalaikę, visa-
pusišką socialinę Lietuvos Respublikos gyventojų gerovę, kad sudarant ir vyk-
dant Fondo biudžetą būtų numatyti ištekliai Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo numatytoms socialinio draudimo rūšims vykdyti ir kad šie ištekliai 
būtų naudojami pagal paskirtį. 

                                                 
38 Europos socialinė chartija. Žmogaus teisės: Europos Tarybos ir Europos Sąjungos dokumentai. 

Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 2000. 
39 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas 1998 m. gruodžio 1 d. Nr. 

VIII-947. Valstybės žinios. 1998, Nr. 112-3100. 
40 Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymas Nr. VIII-1926, 2000 m. rugsėjo 12 d. Vals-

tybės žinios. 2000, Nr. 82-2478; Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudi-
mo įstatymas, Nr. IX-110, 2000 m. gruodžio 21 d. Valstybės žinios. 2000, Nr. 111-3574; 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas,  2001 
m. spalio 11 d., Nr. IX-547. 
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Vykdant darbo politiką, 2002 m. birželio 4 d. priimtas Lietuvos Respub-
likos darbo kodeksas (įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.), kuriuo liberalizuoti dar-
bo santykiai ir suteikta daugiau teisių darbo santykių dalyviams41. Šį įstatymą 
įgyvendinti padėjo nemažai užimtumą skatinančių ir bedarbių socialines ga-
rantijas saugančių įstatymų. Tarp jų – Bedarbių rėmimo įstatymas 2001 m. – 
pagrindinis Lietuvos gyventojų užimtumą ir darbo rinką reglamentuojantis 
teisės aktas42, kuris nubrėžė užimtumo garantijas gyventojams, reglamentavo 
darbo rinkos priemonių taikymą bedarbiams, nustatė darbo biržos struktūrą 
ir funkcijas. 2003 m. liepos 1 d., siekiant įtvirtinti Europos darbo saugos rei-
kalavimus, patvirtintas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatymas43, kuriuo nustatytos teisinės nuostatos ir reikalavimai, norint ap-
saugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos arba tokią riziką sumažinti; profe-
sinės rizikos įvertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyri-
mo tvarkos bendrosios nuostatos; darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, 
taikomi dirbantiems jauniems asmenims, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, 
krūtimi maitinančioms moterims, invalidams ir kt. 2003 m. balandžio 29 d. 
patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elekt-
rinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas44, ku-
riuo nustatytas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų, at-
leidžiamų arba atleistų iš darbo dėl jos pirmojo ir antrojo blokų eksploatavi-
mo užbaigimo, bei jų šeimų narių papildomo užimtumo ir socialinės garanti-
jos. Taip norėta sušvelninti neigiamas socialines pasekmes, siekiant užtikrinti 
saugų ir nenutrūkstamą Ignalinos AE darbą iki eksploatavimo pabaigos. 

                                                 
41 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Nr. IX-926, 2002 m. birželio 4 d. (įsigaliojo 2003 m. 

sausio 1 d.). Valstybės žinios. 2002, Nr. 64-2569. LR darbo kodekso 2 straipsnyje numatyta, 
kad darbo santykiams reglamentuoti taikomi šie principai: laisvė pasirinkti darbą, valstybės 
pagalba asmenims įgyvendinant teisę į darbą, visų formų priverstinio ir privalomojo darbo 
draudimas, darbo santykių stabilumas, kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuo-
tojų, darbdavių ir valstybės interesus, kolektyvinių sutarčių šalių atsakomybė už įsipareigo-
jimus. 

42 Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo 5, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22 straipsnių 
pakeitimo įstatymas, 2001 m. gruodžio 21 d., Nr. IX-68721. Valstybės žinios. 2002, Nr. 2-
51. 

43 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos į s t a t y m a s   Nr. IX-1672, 2003 m. lie-
pos 1 d. Valstybės žinios. 2003, Nr. 70-3170.  

44 Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų 
užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas, Nr. IX-1541, 2003 m. balandžio 29 d. Valstybės 
žinios. 2003, Nr. 48-2106; 2005, Nr. 79-2847.  
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Apibendrinant Lietuvos įvykdytus įsipareigojimus dėl darbo politikos  
siekiant narystės ES, būtina pastebėti, kad daug dėmesio buvo skiriama akty-
viai darbo rinkos politikai: organizuotas darbo rinkos profesinis mokymas; 
bedarbių užimtumo rėmimas ir jiems suteikta laikino užimtumo galimybių. 
2000 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino Grupės darbuoto-
jų atleidimo ir jo prevencijos tvarką, leidžiančią grupės darbuotojų atleidimo 
reglamentavimą derinti su ES galiojančiais teisės aktais, jos 2001 m. gegužės 
23 d. įsakymu patvirtinta Vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo tvarka 
2001–2004 m., vykdyta „Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, 
pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų 
adaptacijos programa“, padėjusi šiems asmenims geriau pasirengti ir įsitraukti 
į darbo rinką45. 2001 m. pavasarį priimta Lietuvos Respublikos užimtumo di-
dinimo 2001–2004 m. programa46 – labai svarbus dokumentas, apibrėžiantis 
valstybės užimtumo ir darbo rinkos politikos strategiją. Įgyvendinant 2002 
m. patvirtintos Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 
2002–2004 m. programą, 2003 m. buvo patvirtinta Prekybos žmonėmis ir 
prostitucijos aukų psichologinės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir už-
imtumo 2003–2004 m. programa47, skirta didinti prekybos moterimis ir pro-
stitucijos aukų motyvaciją įsitraukti į darbo rinką. Taigi priimta daug svarbių 
teisės aktų, įgyvendintos užimtumo ir kitos darbo rinkos institucijų tobuli-
nimo programos. Be to, daugelis socialinės politikos sprendimų buvo veikia-
mi eurointegracinių reikalavimų. Galima teigti, kad narystės Europos Sąjun-
goje siekis buvo paskata Lietuvai įgyvendinti ES socialinį modelį, kelti eko-
nominės gerovės, gyvenimo kokybės lygį.  

Nemažai svarbių dokumentų rengimosi narystei ES metu priimta socia-
linės atskirties mažinimo ir gyventojų socialinių garantijų stiprinimo klausi-
mais. Įgyvendindama Lisabonos strategiją, 2002 m. Lietuva įsijungė į Bendri-
jos skurdo ir socialinės atskirties mažinimo procesą ir pasirašė su Europos 
Komisija Susitarimo memorandumą, tuo įsipareigodama perkelti ES ben-
druosius kovos su skurdu ir socialine atskirtimi tikslus į šalies politiką, pa-
rengti skurdo mažinimo strategiją, kurios pagrindinis siekis – gerokai suma-

                                                 
45 Socialinis pranešimas. 2002, p. 54, 79, 85. 
46 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo didini-

mo 2001–2004 metų programos patvirtinimo“ 2001 m. gegužės 8 d., Nr. 529. Valstybės ži-
nios. 2001, Nr. 40-1404.  

47 Socialinis pranešimas. 2003, p. 64. 
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žinti skurdą, nelygybę ir teikti paramą silpniausioms gyventojų grupėms48. 
Strategijoje nurodyta dešimt svarbiausių viešosios politikos sričių, kuriose 
numatyti skurdo sumažinimo sprendimai; pabrėžiamas visuomeninių organi-
zacijų ir socialinių partnerių vaidmuo, išvardytos šios labiausiai skurstančios 
Lietuvos gyventojų grupės: beglobiai vaikai, gausių šeimų vaikai, vieno augin-
tojo vaikai, bedarbiai ir jų šeimos, smulkūs ūkininkai, benamiai, neįgalieji, 
pensininkai, „paribio“ žmonės, grįžusieji iš įkalinimo įstaigų ir užaugę našlai-
čiai, nepakankamas pajamas gaunantys asmenys, kiekvienai grupei numatytos 
neatidėliotinos pagalbos priemonės ir ilgalaikės skurdo prevencijos progra-
mos, kurios grindžiamos šių asmenų integracija į visuomenę. 2003 m. liepos 1 
d. patvirtintas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pa-
jamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas49, 
skirtas, įvertinus mažas pajamas gaunančių šeimų (vienų gyvenančių asmenų) 
turtą ir pajamas, nustatyti joms (jiems) valstybės teikiamos piniginės sociali-
nės paramos dydį ir teikimo sąlygas, gavėjų teises ir pareigas, finansavimo šal-
tinius. Lietuvos Vyriausybė socialinei apsaugai vidutiniškai skiria 13,3 proc. 
BVP (ES 25 – 27,5 proc. BVP).50  

Siekiant gerinti priešpensinio amžiaus bedarbių socialinę apsaugą, Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino „Priešpensinio amžiaus bedar-
bių užimtumo ir socialinės apsaugos gerinimo 2003–2004 m. priemonių pla-
ną“51, pradėta įgyvendinti vyresnio amžiaus bedarbių užimtumo rėmimo pro-
grama. Be to, 2003 m. liepą LR Seimas priėmė įstatymus, būtinus pensijų si-
stemos reformai įgyvendinti52: 2003 m. lapkričio 18 d. patvirtintas Valstybi-
nių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas, reg-
lamentuojantis išankstinį valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų 
skyrimą, dydžio apskaičiavimą ir mokėjimą siekiant paremti priešpensinio 
                                                 
48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl skurdo mažinimo strategijos įgyvendini-

mo 2002–2004 m. programos“ 2002 m. lapkričio 7 d., Nr. 1753. Valstybės žinios. 2002, Nr. 
109-4825. 

49 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms 
(vieniems gyvenantiems asmenims) į s t a t y m a s  Nr. IX-1675, 2003 m. liepos 1 d. Valstybės 
žinios. 2003, Nr. 73-3352. 

50 Europe in figures – Eurostat yearbook 2008, p. 238. 
51 Socialinis pranešimas. 2003, p. 71. 
52 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo 

įstatymas, 2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-1828. Valstybės žinios. 2003, Nr. 114-5116; Lie-
tuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas, 2003 m. gruodžio 16 d., Nr. IX-
1904. Valstybės žinios. 2004, Nr. 4-26. 
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amžiaus bedarbius; 2003 m. gruodžio 16 d. patvirtintas Nedarbo socialinio 
draudimo įstatymas, kurio tikslas – sukurti finansiškai stabilią ir patikimą 
draudimo nuo nedarbo sistemą. Įstatymas nustatė nedarbo socialinio drau-
dimo teisinius santykius, asmenų, kurie draudžiami nedarbo draudimu kate-
gorijas, teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką, jos skyrimo, apskaičiavi-
mo bei mokėjimo sąlygas, šios draudimo rūšies finansavimą, administravimą 
ir atsakomybę.  

2004 m. gegužės 18 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos išmokų vai-
kams įstatymas53. Juo pertvarkyta šeimos pašalpa už vaikus iki 3 metų amžiaus 
ir pašalpa šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, numatant remti vaiką 
iki pilnametystės.  

Atsiliepiant į ES reikalavimus dėl lygių galimybių, 2003 m. lapkričio 18 
d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lygių galimybių įstatymą54, kuriuo 
įtvirtino tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos dėl asmens amžiaus, lyti-
nės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos arba įsiti-
kinimų draudimą. Įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatą užtikrinti 
moterų ir vyrų lygias galimybes, Lietuvoje vykdoma nemažai įvairių progra-
mų, kurių priemonėmis siekiama spręsti moterų ir vyrų lygių galimybių užtik-
rinimo problemas užimtumo, švietimo, politikos ir kitose srityse, padedančių 
pagerinti moters padėtį visuomenėje ir kovoti su įvairių formų diskriminaci-
ja55.  

Lygias galimybes reguliuojančios teisinės priemonės Lietuvoje nuolat 
kinta ir tobulėja, siekiant moterims suteikti ekonominę nepriklausomybę, ga-
limybę pasirinkti norimą darbą ir gauti už jį vienodą su vyrais atlyginimą. 
2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas įstatymas dėl lyčių lygių galimybių ir pa-

                                                 
53 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621, 1994 m. lapkričio 3 d. (Lietuvos 

Respublikos 2004 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. IX-2237 (nuo 2004 m. liepos 1 d.). Valsty-
bės žinios. 1994, Nr. 89-1706; Valstybės žinios. 2004, Nr. 88-3208. 

54 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas Nr. IX-1826, 2003 m. lapkričio 18 d. Valsty-
bės žinios. 2003, Nr. 114-5115. 

55 LR Vyriausybės 2005 m. kovo 24 nutarimu Nr. 315 patvirtinta prekybos žmonėmis preven-
cijos bei kontrolės 2005–2008 metų programa; LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 26 d. nuta-
rimu Nr. 1042 patvirtinta Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų pro-
grama. LR Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 907 patvirtinta Nacionalinė an-
tidiskriminacinė 2006–2008 metų programa; LR Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutari-
mu Nr. 1020 patvirtinta Valstybinė smurto prieš moteris mažinimo strategija ir jos įgyven-
dinimo priemonių 2007–2009 metų planas.  
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keitė 1998 m. įstatymą56. Tėvams suteiktos galimybės suderinti profesinį ir 
šeiminį gyvenimą pasinaudojant vaiko priežiūros paslaugomis. Mokamas 
atostogas dirbančioms motinoms iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąly-
gas ir kitas lengvatas garantuoja LR Konstitucijos 39 straipsnis. Pagal Darbo 
įstatymą motinystės pašalpa mokama moterims už 70 kalendorinių dienų iki 
gimdymo (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) ir už 56 kalendorines die-
nas po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau nei vie-
nas vaikas – už 70 kalendorinių dienų po gimdymo). Motinystės pašalpa nėš-
tumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokama 100 procentų pašalpos gavėjo 
kompensuojamojo uždarbio dydžio. Vėliau pradedama mokėti motinystės 
(tėvystės) pašalpa tam iš apdraustų tėvų (įtėvių) ar globėjų, kuris prižiūri vai-
ką. Ji mokama, iki vaikui sukaks dveji metai, ir yra 85 procentai (nuo 2006 m. 
liepos 1 d. vienu metu gimus dviem ir daugiau vaikų – 100 proc.) kompen-
suojamojo uždarbio dydžio, bet ne mažesnė už trečdalį einamųjų metų drau-
džiamųjų pajamų. Nuo 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojo tėvystės atostogos, kurios 
suteikiamos apdraustiems vyrams nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sueis 
vienas mėnuo, ir yra 100 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio.   

Lietuva taip pat siekia įveikti ir vertikalią, ir horizontalią lyčių segregaci-
ją, pakeisti stereotipus dėl vyrų ir moterų užimamos padėties valstybės eko-
nomikoje, neigiamai veikiančius moterų užimtumo lygį. Gyventojų užimtu-
mo tyrimo 2006 m. duomenimis, 40 procentų visų vadovų (teisės aktų, įsta-
tymų leidėjų, vyresniųjų valstybės pareigūnų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir 
kitų vadovų) buvo moterys. Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos duomenimis, 2006 m. 70 procentų valstybės tarnautojų 
(be statutinių) buvo moterys, politinio (asmeninio) pasitikėjimo – 60 pro-
centų, tačiau apie 70 procentų įstaigų vadovų – vyrai (Moterys ir vyrai, 2007, 
p. 11). Tradiciškai švietimas, sveikatos apsauga ir socialinis darbas yra vyrau-
jančios moterų darbo sritys, vis daugiau moterų įgyja viešbučių, restoranų ap-
tarnavimo, statybų, finansinio tarpininkavimo profesijas. Moterų skaičius 
mažesnis viešojo administravimo, transporto, nekilnojamojo turto ir kitose 
verslo srityse57. Siekiant pagerinti moterų dalyvavimo versle galimybes, Eko-
nomikos ministerija drauge su Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 
                                                 
56 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių į s t a t y m a s  1998 m. gruodžio 1 d. Nr. 

VIII-947. Valstybės žinios. 1998, Nr. 112-3100; Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 
galimybių į s t a t y m a s ,  2005 m. liepos 5 d., Nr. X-304.  Valstybės žinios. 2005-07-21, Nr. 
88-3281.  

57 Moterys ir vyrai. 2007, p. 52.  
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agentūra (LSVVPA) rengia specialius seminarus moterims verslininkėms. 
Šiuose seminaruose mokoma ir konsultuojama verslo klausimais. Moterims, 
grįžtančioms dirbti po ilgos pertraukos, Lietuvoje teikiamos konsultacijos, 
organizuojami kursai, kuriuose mokoma verslo pagrindų ir verstis privačia 
praktika, esama ir kursų, kuriuose moterys ir vyrai kaimo vietovėse bei neiš-
vystytuose regionuose mokomi naudotis informacinėmis technologijomis, 
taip padedant jiems įsilieti į aktyvų ekonominį, politinį ir socialinį gyvenimą.  

Įgyvendinant europines nediskriminavimo dėl amžiaus ir darbinio laiko-
tarpio ilginimo nuostatas, nuo 2004 m. įgyvendinama nacionalinė gyventojų 
senėjimo pasekmių įveikimo strategija58, ja siekiama vykdyti tokią užimtumo 
ir socialinę politiką, kuri sudarytų sąlygas vyresnio amžiaus darbingiems žmo-
nėms kuo ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje. Tuo tikslu kuriamos dalinio (pa-
laipsnio) išėjimo į pensiją schemos, pagal kurias vyresnio amžiaus žmonės ga-
lėtų rinktis dalinį užimtumą ir dalinį išėjimą į pensiją, ir taip ilgainiui pasiekti, 
kad vyrai ir moterys ilgiau galėtų pritaikyti savo gebėjimus darbo rinkoje, vė-
liau eitų į pensiją.  

Lietuvoje sukurta reikiama neįgaliųjų teises reglamentuojanti teisinė ba-
zė, atitinkanti valstybės ekonomines galimybes ir siekianti užtikrinti neįgalių-
jų poreikius59, jų lygias teises ir galimybes visuomenėje, nustatanti neįgaliųjų 
socialinės integracijos pagrindus. Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas dar-
bingumo, neįgalumo lygis arba invalidumas, įgyja teisę gauti netekto darbin-
gumo (invalidumo) pensiją, ji valstybiniu socialiniu draudimu draustiems 
asmenims mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, o nedraus-
tiems – iš valstybės biudžeto lėšų (šalpos ir socialinės pensijos). Nuo 2004 m. 
balandžio 1 d. įsigaliojo Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo pakeitimai60, ku-
                                                 
58 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės gyventojų senėjimo pasek-

mių įveikimo strategijos“. 2004 m. birželio 14 d. Nr. 737; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas „Dėl nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos įgyvendini-
mo 2005–2013 metų priemonių patvirtinimo“. 2005 m. sausio 10 d., Nr. 5. 
<http:wwww.socmin.lt> 

59 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Nr. IX-2228, 2004 m. gegu-
žės 11 d. Valstybės žinios. 2004, Nr. 83-2983 (Pakeistas pavadinimas: buvo Lietuvos Respub-
likos invalidų socialinės integracijos įstatymas Nr. I-2044, 1991 m. lapkričio 28 d.). Valstybės 
žinios. 1991, Nr. 36-969; Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas Nr. IX-1826, 2003 
m. lapkričio 18 d. Valstybės žinios. 2003, Nr. 114-5115; Lietuvos Respublikos socialinių 
įmonių įstatymas Nr. IX-2251, 2004 m. birželio 1 d. Valstybės žinios. 2004, Nr. 96-3519. 

60 Lietuvos Respublikos šalpos (socialinių) pensijų įstatymas, Nr. I-675, 1994 m. lapkričio 29 d. 
Valstybės žinios. 1994, Nr. 96-1873 . 
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riais padidintos pensijos neįgaliesiems (įstatymu buvo dvigubai padidintos 
šalpos pensijos vaikams, turintiems sunkią negalią; šalpos pensijos skiriamos 
visiems neįgaliesiems iki 24 metų sukakties (jeigu neturi teisės į kitas pensijas) 
ir kt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įsta-
tymo pakeitimu, nuo 2004 m. balandžio 1 d. nustatomas ne iki 16 m., bet iki 
18 metų amžiaus vaikų neįgalumo lygis, pagal negalios sunkumą skirstomas į 
sunkų, vidutinį ir lengvą ir tokiu skirstymu užtikrinantis, kad sunkesnės nega-
lios asmeniui būtų teikiama didesnė socialinė bei kitokia parama; atsisakyta 
diskriminuojančios invalido sąvokos, vartojamos naujos sąvokos: neįgalusis, 
nepalankūs aplinkos veiksniai, darbingumo laipsnis, specialusis poreikis; nu-
matyti pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos principai ir apibrėžta ne-
įgaliųjų socialinės integracijos sistema bei prielaidos. Asmenų, gaunančių 
„Sodros“ netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, kiekvienais metais po 
truputį daugėja. 

Per dvidešimt nepriklausomybės metų, ypač įstojus į Europos Sąjungą, 
Lietuvoje pasikeitė požiūris į neįgaliuosius ir jiems vykdoma socialinė politi-
ka. XIX a. paskutinį dešimtmetį ji buvo labiau nukreipta į paramą ir socialinę 
apsaugą (pvz., skiriant bedarbio pašalpą) negu į aktyvios užimtumo politikos 
kūrimą. Įgyvendinant Lisabonos strategiją, Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, 
pamažu vyksta perėjimas nuo globėjiškos bei deklaratyvios pagalbos neįgalie-
siems prie šių asmenų savarankiškumo ugdymo, jų reabilitacijos ir integracijos 
į visuomenę. Siekiama įgyvendinti globalinės filosofijos idėjas, kurios remiasi 
socialine sanglauda ir įterptimi, į visuomenę įtraukiant visus žmones, tarp jų 
ir neįgaliuosius. Šalyje vis labiau įsitvirtina žmonių, turinčių tam tikrą negalią, 
socialinės integracijos modelis, suprantant jį kaip optimalių ryšių tarp sociali-
nių grupių, socialinių institutų bei valdžios struktūrų nustatymo procesą61. 
Palankesnes sąlygas neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką atveria 2005 m. lie-
pos 1 d. įsigaliojusi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo pataisa ir suderinta su ES vykdoma neįgaliųjų socialinės integracijos 
programa, kurioje svarbią vietą užima specialiųjų poreikių nustatymas bei 
tenkinimas kuriant darbo vietas ir profesinės reabilitacijos paslaugos. 

Pozityvius neįgaliųjų užimtumo gerinimo pokyčius aktyvina įvairios Vy-
riausybės patvirtintos nacionalinės programos62, skatinančios neįgaliuosius 

                                                 
61 Leliūgienė, I. Žmogus ir socialinė aplinka. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 1997,     

p. 16. 
62 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Nacionalinės žmonių su negalia socialinės 
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ieškoti darbo vietų, o tai itin spartina jų socialinę integraciją. Užimtumo sri-
tyje siekiama įtraukti neįgaliuosius į darbo rinką, padedant įsidarbinti, plėto-
jant namudinį, patentinį darbą, taikant naujas informacines technologijas, 
bendras bei individualias programas, užtikrinant ir plėtojant alternatyvias už-
imtumo formas: darbo terapiją, bendrąjį užimtumą. Tyrimai patvirtino, kad 
Lietuvoje neįgaliesiems teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos apima 
68,6 proc., neįgaliųjų profesinis konsultavimas – 22,9 proc., profesinis mo-
kymas – 5,7 proc. ir, kai yra galimybė, įsidarbinimas po profesinės reabilitaci-
jos – 11,4 proc.63 

Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. – didelis iššū-
kis valstybei, skatinantis ne tik siekti aukštesnių ekonomikos augimo rezulta-
tų, bet ir vykdyti socialinę politiką, atitinkančią ES principus bei vertybes, pa-
skelbtas ES pagrindinių teisių chartijoje (2000 m. Nica)64, kurti geresnes gy-
venimo ir darbo sąlygas, siekti deramos socialinės apsaugos, socialinių partne-
rių dialogo, žmogiškųjų išteklių plėtotės ir kovoti su socialine atskirtimi. Na-
rystės ES sąlygomis Lietuva, kaip ir kitos naujos valstybės narės, įsitraukė į 
ekonominius integracinius procesus: platesniu mastu įgyvendinamas laisvas 
asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas, o derinant ir koordinuojant 
socialinės apsaugos sistemą kyla naujų uždavinių, siekiant mažinti skurdą ir 
likviduoti nedarbą. Valstybių narių ir ES socialinės apsaugos sistemų koordi-
navimas būtinas įgyvendinant laisvo darbuotojų judėjimo teisę ES ir užtikri-
nant darbuotojų migrantų socialinę apsaugą. Lietuvoje nuo 2004 m. gegužės 
1. d. tiesiogiai taikomi pagrindiniai ES dokumentai – Tarybos reglamentas 
1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje, ir Ta-
rybos reglamentas 574/72 EEB, nustatantis Tarybos reglamento 1408/71/ 
EEB įgyvendinimo tvarką. Praktinis šių nuostatų koordinavimas kelia didelių 
iššūkių visai Lietuvos socialinės apsaugos sistemai, nes apima pensijų, ligos ir 
motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudi-

                                                                                                            
integracijos 2003–2012 metų programos patvirtinimo“, 2002 m. birželio 7 d., Nr. 850. Vals-
tybės žinios. 2002, Nr. 57-2335; Lietuvos prisijungimas prie Europos šalių iniciatyvos, 2003 
m. paskelbimas Neįgaliųjų metais Lietuvoje ir Vyriausybės patvirtintas neįgaliųjų teisių stip-
rinimo ir lygių galimybių užtikrinimo planas. 

63 Gvazdauskienė, I. Neįgaliųjų profesinis rengimas ir įsidarbinimo galimybės Lietuvoje. Socia-
linė parama neįgaliesiems įsidarbinimo situacijoje. Šiauliai, 2004, p. 69. 

64 ES pagrindinių teisių chartija. Žmogaus teisės: Europos Tarybos ir Europos Sąjungos dokumen-
tai. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 2000.  
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mo, nedarbo draudimo, sveikatos draudimo išmokas, taip pat ir išmokas šei-
mai bei laidojimo pašalpas.  

Narystė ES reiškia naują kovos su skurdu ir socialine atskirtimi Lietuvoje 
etapą: skurdo mažinimo uždaviniai įtraukti į bendrąją valstybės politiką, vals-
tybiniu mastu pripažinta, jog skurdas turi ir gali būti mažinamas tik komplek-
sinių, suderintų ir įvairias sritis (švietimą, profesinį rengimą, darbo rinką, so-
cialinę apsaugą, fiskalinę politiką ir kt.) apimančių priemonių pastangomis65. 
Svarbi skurdo mažinimo priemonė – pensijų reforma, nuo 2004 m. sausio 1 
d. leidžianti savanoriškai pasirinkti kaupti pensijas privačiuose kaupiamuo-
siuose fonduose66. Gerėjant ekonominei padėčiai šalyje, didėjo Valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos (jau 2005 m. įplaukos buvo 
112,9 mln. Lt didesnės negu priskaičiuota piniginių išlaidų), buvo nuolat di-
dinami bazinės pensijos ir draudžiamųjų pajamų dydžiai, gerinama neįgaliųjų 
ir pagyvenusių žmonių materialinė padėtis. Ilgą laiką buvusi 138 Lt dydžio 
valstybinių pensijų bazė nuo 2002 m. balandžio pradėta laipsniškai didinti ir 
2009 m. gegužės mėn. buvo 200 Lt. Draudžiamosios pajamos padidintos nuo 
990 iki 1488 Lt.67 Lietuvos ir ES gyventojų ekonominės padėties palyginimas 
rodo, kad Lietuvos BVP vienam gyventojui sudaro 46 procentus ES-25 vi-
durkio ir apie 44 procentus ES-15 vidurkio68.  

Galima teigti, kad abi Lietuvos socialinės politikos sritys – socialinė ap-
sauga ir užimtumo politika – glaudžiai susijusios, nes socialinės apsaugos si-
stema yra paremta gyventojų dalyvavimu darbo rinkoje. Vykdant užimtumo 
politiką svarbų vaidmenį vaidina ES Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lie-
tuvoje ir tuo tikslu 2004 m. patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinis 
užimtumo veiksmų planas, numatantis didinti užimtumą, mažinti skirtumus 
regionuose, kurti lanksčią darbo rinką, užtikrinti lygias galimybes, didinti 
darbo jėgos konkurencingumą ir gerinti darbo sąlygas. Valstybės iškeltų užda-
vinių analizė leidžia tvirtinti, kad Lietuvos ir ES užimtumo bei socialinė poli-
tika yra suderintos. Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2008 m. pa-

                                                 
65 Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų nacionalinis su skurdu ir socialine atskirtimi veiks-

mų planas. Vilnius, 2004, p. 51. 
66 Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas, 2002 m. gruodžio 3 d. Valstybės 

žinios. 2002, Nr. 123-5511; Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo ir papildomo savanoriš-
ko pensijų kaupimo įstatymas, 2003 m. Valstybės žinios. 2003, Nr. 75-3473. 

67 Valstybės žinios. 2007, Nr. 138-5674; Valstybės žinios. 2008, Nr. 150-6100. 
68 Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų nacionalinis su skurdu ir socialine atskirtimi veiks-

mų planas. Vilnius, 2004, p. 51. 
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baigoje nedarbo lygis sudarė 7,9 proc. Per metus nedarbo lygis išaugo 1,5 pro-
centinio punkto – nuo 4,3 proc. 2007 m. iki 5,8 proc. 2008 m. (aukščiausias 
nedarbo lygis buvo 2001 m. – 17,4, žemiausias – 2007 m. – 4,3 proc.). Mote-
rų nedarbo lygis 2008 m. buvo mažesnis nei vyrų ir sudarė 5,6 proc. (vyrų – 6 
proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2008 m. sudarė 13,4 
proc., kaip ir 2007-aisiais, jis buvo dukart aukštesnis nei bendras nedarbo ly-
gis69. Tai byloja, kad šalies darbo rinka susidūrė su tam tikrais sunkumais, ku-
riuos lemia pasauliniai ekominiai veiksniai.  

Užimtumo strategijos įgyvendinimo Lietuvoje analizė byloja, kad užim-
tumą gali padidinti kitoks požiūris į žmogiškuosius išteklius, t. y. įtraukiant į 
darbo rinką tokias socialines grupes, kurios buvo iš jos iškritusios arba išstum-
tos. Visų pirma tai pagyvenusių žmonių įsitraukimas į darbo rinką, vykdant 
aktyvaus senėjimo politiką. Reikšmingą darbuotojų „atsargą“ sudaro jauni-
mas, tautinės mažumos, buvę kaliniai, kuriems įtraukti į darbo rinką organi-
zuojami įvairūs mokymai, vykdomos programos ir projektai. Minėtų sociali-
nių grupių užimtumo analizė leidžia daryti išvadą, kad jų įsitraukimas į darbo 
rinką galimas, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą politiką ir tuo tikslu to-
bulinant mokymo ir švietimo kokybę, padedant asmenims įsigyti žinių, būti-
nų modernioje darbo rinkoje ir žiniomis grįstoje visuomenėje.  

Apžvelgus pastarųjų metų socialinės infrastruktūros formavimo proce-
sus, pastebima auganti decentralizacijos tendencija. Jai būdingas centrinės 
valdžios įtakos mažinimas, savivaldos institucijų atsakomybės didinimas, 
bendruomenės ir individo aktyvumo skatinimas. Decentralizacija yra glau-
džiai susijusi su demokratiniu socialinės partnerystės ir bendros atsakomybės 
principu, kuris reiškia socialinį dialogą, bendradarbiavimą tarp Vyriausybės, 
savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų (NVO), bendruomenių atstovų, 
verslo įmonių ir kitų institucijų. Socialinės apsaugos sistemos pokyčių apžval-
ga rodo, kad reikšminga  papildoma socialinės apsaugos sistemos dalis yra įsta-
tymais patvirtintos valstybinės socialinės programos, kuriomis siekiama už-
tikrinti lėšų bei paslaugų teikimą socialinės apsaugos tikslais ir gerinti sociali-
nes sąlygas. Decentralizacija, be jau veikiančių programų, atveria kelią kurti ir 
vykdyti naujas programas.  

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjun-
gą, keldamas naujus reikalavimus socialinės apsaugos sistemai, jai koordinuoti 

                                                 
69 Nedarbo lygio pokyčiai (tyrimų duomenys) 2009 03 13. Statistikos departamentas prie Lie-

tuvos Respublikos vyriausybės, www.stat.gov.lt  
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ir derinti su ES valstybėse narėse veikiančiomis socialinės apsaugos sistemo-
mis, atvėrė ir plačias pokyčių galimybes didinti užimtumą, veiksmingiau pa-
naudoti žmogiškuosius išteklius, mažinti socialinę atskirtį, geriau panaudoti 
ES struktūrinių fondų paramą ir siekti tvarios visuomenės raidos.  
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Pasaulio ekonomikos procesai niekada nepasižymėjo dideliu stabilumu ir 

kėlė daug teorinių ginčų ir prieštaringų vertinimų. Ekonomikos plėtrą skati-
nantis technologijų išsivystymas leido darbo našumą padidinti daugybę kartų. 
Kartu su technologijomis tapo lengvai pasiekiami bet kurioje pasaulio vietoje 
esantys žaliavų šaltiniai. Atsirado galimybių perkelti gamybą į menkai išsivys-
čiusias valstybes ir panaudoti pigesnę darbo jėgą. Įvairiais vertinimais, nuo 
1950 m. pasaulio ekonomika išaugo iki 15 kartų. Šiam ypač sparčiam pastarų-
jų dviejų dešimtmečių pasaulio ekonomikos vystymuisi ir rinkų integracijai 
apibūdinti mokslinėje ir akademinėje literatūroje dažniausiai taikomas globa-
lizacijos terminas.  

Nacionalinės valstybės rodo didėjantį aktyvumą dalyvauti globalizacijos 
procesuose. Jų norą dalyvauti lemia suvokimas, kad globalizacija sudaro pa-
lankias sąlygas sparčiau augti ir mažinti skurdą. Globalizacijos procesai palan-
kiausi valstybėms su tinkamai suformuota vidaus ekonomine, socialine ir po-
litine aplinka70. Taigi aktyvus dalyvavimas globalizacijos procesuose reiškia 
sukūrimą tokios aplinkos, kuri sudarytų palankias galimybes sparčiau vystyti 
ekonomiką ir gerovę. Šios sisteminės aplinkos sukūrimas priklauso nuo teori-
nės globalios ekonomikos koncepcijos.  

                                                 
70 Srinivasan, T. N. Globalization: Is it good or bad? Economic Policy Brief, 23 December, 

Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford, 2002. 
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Globalizacija apima plačią funkcijų skalę. Nuo pat pradžių šis terminas 
buvo suprantamas skirtingai71. Mažiausiai emocijų ir prieštaravimų kelia glo-
balizacijos kaip tarptautinės ekonominės integracijos samprata. Tačiau globa-
lizacija reiškia ir kitus reiškinius: siekį pasaulio valstybėse diegti klasikinę libe-
ralią ekonominę politiką (vadinama ekonomikos liberalizavimu), naujų in-
formacinių komunikacinių technologijų plitimą (interneto revoliucija), Va-
karų Europos ar JAV politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo formų 
plitimą (amerikonizacija).  

Iki globalizacijos etapo, nuo XVIII a. Europoje buvo susiformavusios dvi 
pagrindinės ekonomikos ir filosofijos mokslų kryptys. Nors abi šios krytys 
vienodai suprato visuomenės gerovę kaip ekonomikos vystymosi tikslą, iš es-
mės skirtingai vertino tikslo siekimo ir sukurtų vertybių paskirstymo visuo-
menėje būdus. Klasikinės ir neoliberalios ekonomikos šalininkai teigė, kad 
įvairių tautų ir socialinių klasių interesai yra suderinami ir harmoningi, o 
marksistų nuomone, klasių ir interesų konfliktų sprendimams būtini radika-
lūs socialiniai ar revoliuciniai metodai72.  

Nors pastarųjų dešimtmečių ekonominio vystymosi mokslinėje literatū-
roje vyravo rinkos ekonomikos ideologija su įvairaus laipsnio rinkos valdymo 
ir „teisingų kainų“ reguliavimo metodais, siūlomi internacionalizacijos būdai 
skyrėsi pagal valstybės vaidmenį reguliuojant ekonomiką. Pagal valstybės 
vaidmenį ir rinkos reguliavimo laipsnį galima paminėti kelias pagrindines teo-
rines grupes73: neoklasikinę, struktūrinio disbalanso ir radikalias marksistines. 

Nuo 1980 m. daugelis besivystančių valstybių rinkosi rinkos ekonomi-
kos arba mišrių ekonomikos modelių kelią. Atrodė, kad akivaizdūs tarptauti-
nės prekybos ir tarptautinių investicijų teikiami privalumai vienareikšmiai ir 
neginčijamai pagrindė neoliberalios ekonomikos modelio taikymo pagrįstu-
mą. Ekonomistai tyrė įvairias šio modelio galimybės: regionų integraciją, lais-
vos prekybos sutartis, specialias ekonomines zonas, užsakomąsias paslaugas ir 
tikėjo, kad technologijų vystymosi įsukama globalizacija taps puikiu stimulu, 
skatinančiu greitesnę ekonomiškai silpnesnių, besivystančių valstybių eko-
nominę plėtrą. Globalizacija tapo pasaulio ekonominio augimo ir demokrati-
                                                 
71 Streeten, P. Globalisation: Threat or Opportunity? Copenhagen Business School Press, Co-

penhagen, 2001. 
72 Black, J. K. Development in Theory and Practice. 2nd ed., Westview Press, Boulder, CO, 

1999. 
73 Herrick, B.; Kindleberger, C. P. Economic Development. 4th ed., McGraw-Hill International, 

London, 1988. 
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zacijos sinonimu, istorine galimybe, kuri turėjo suartinti skurdžių ir turtingų 
valstybių interesus74.  

Optimizmą sumažino 1997–1998 m. Pietryčių Azijos finansų krizė. Pla-
ti integracija į pasaulinę ekonomiką leido Pietryčių Azijos valstybėms sparčiai 
vystytis, tačiau geriausiai į pasaulinį ekonomikos ūkį integruotos valstybės 
(Pietų Korėja, Indonezija, Singapūras, Malaizija, Taivanis) labiausiai ir nu-
kentėjo. Devalvacija, padidėjusios palūkanų normos, akcijų kainų kritimas 
nutraukė ankstesnį 6–7 procentų metinį BVP augimą ir sukėlė gilią socialinę 
ir ekonominę krizę. Ėmė nykti aplinka, nedarbas ir skurdas pasiekė prieš du 
dešimtmečius buvusį lygį. JT prekybos ir plėtros konferencijos ataskaitoje 
(UNCTAD, 1999) buvo išvardytos dvi pagrindinės Pietryčių Azijos krizės 
priežastys: „perdėtas atvirumas pasaulio ekonomikai“ ir „nesugebėjimas šio 
atvirumo valdyti“. Dažnai globalizacija kaltinama dėl gilėjančios pajamų dife-
renciacijos ir tarp valstybių, ir valstybių viduje. Nors buvo daug tikėtasi iš ne-
oklasikinės „gerovės kilimo teorijos“, teigiančios, kad nuo turtingųjų gerovė 
išplis į visus visuomenės sluoksnius, ši teorija kol kas labiausiai kritikuojama. 

Kartu su globalizacija atsirado daug problemų keliantis šalutinis efektas, 
vadinamas „antrine priklausomybe“. Ženkliai padaugėjo valstybių, priklau-
sančių nuo užsienio kapitalo, tarptautinių finansinių rinkų ir tarptautinės 
prekybos. Tarptautinės bendrovės pagal galią pradėjo prilygti nacionalinėms 
valstybėms. Pasaulinė prekybos organizacija tapo galinga, kad pajėgtų daryti 
esminę įtaką įvairių šalių vyriausybėms laikytis tarptautinės prekybos taisyk-
lių, autoriaus teisių, subsidijų, mokesčių ir tarifų politikos. Visuotinis infor-
macinių komunikacinių technologijų (kompiuterių, mobiliųjų telefonų, in-
terneto) naudojimas, nors ir atveria galimybių besivystančioms valstybėms įsi-
lieti į pasaulinę sistemą, dažnai tik padidina atotrūkį tarp pasaulinių ir tradi-
cinių organizacijų. 

Įvertinus realias globalizacijos pasekmes, buvo padaryta išvada, kad tik 
20–25 proc. pasaulio gyventojų iš globalizacijos turi tiesioginės naudos75.  

 
 

                                                 
74 Piasecki, R.; Wolnicki, M. The evolution of development economics and globalization. In-

ternational Journal of Social Economics. 2004, vol. 31, No. 3, p. 300–314. 
75 De Rivero, O. The Myth of Development: The Non-viable Economies in the 21st Century, Zed 

Books, New York, NY, 2001. 
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Globalizacija ir valstybių vystymasis 
 
Jau apie dešimtmetį daugelis globalizacijos procesų tyrinėtojų pagrindine 

problema laiko didėjančią prarają tarp savarankiškų bei dinamiškų tarptauti-
nių finansinių organizacijų tai, kad trūksta tinkamos institucinės sistemos, 
pajėgiančios veiksmingai valdyti ir kontroliuoti šiuos sudėtingus finansinius 
bei investicinius procesus. Kaip rodo pastarųjų metų pasaulinės finansinės si-
stemos sukelta ekonominė krizė, jų pastebėti trūkumai buvo esminiai. 

Kokias problemas pasaulinės bendrovės kelia nacionalinėms valstybėms? 
Pirmoji besivystančių šalių problema, kad nors globalizacija ir atveria naujų 
galimybių kurti naujas darbo vietas ir didinti eksportą, tačiau priverčia kon-
kuruoti dėl užsienio investicijų ir sudaryti kuo palankesnes mokesčių, aplin-
kosaugos, subsidijavimo sąlygas tarptautinėms bendrovėms. Tai sumažina tei-
giamą globalizacijos poveikį arba geriausiu atveju jį atideda vėlesniam laikui. 
Antroji problema, kad nors besivystančios valstybės ir gali pačios formuoti 
pramonės, aplinkosaugos ir prekybos politiką ir valdyti savo dalyvavimą glo-
balioje ekonominėje sistemoje, praktiškai dažnai nedidelės nacionalinės vals-
tybės turi nedaug įtakos nustatant jų dalyvavimo tarptautinėse finansinėse ar 
prekybos organizacijose sąlygas.  

Reikia pažymėti, kad pastaraisiais dešimtmečiais vyravo supaprastintas 
požiūris į vystymąsi. Dažnai buvo teigiama, kad tam užtenka įdiegti užsienio 
technologijas ir turėti tinkamą administravimo sistemą. Vystymosi nesėk-
mėms pateisinti pateikiami du argumentai: 1) buvo pasirinktos netinkamos 
technologijos ir investicijos bei 2) korumpuoti lyderiai nepaisė įstatymų ir 
nuosavybės teisių76. Toks supaprastintas požiūris neatskleidžia problemos 
kompleksiškumo. Kad būtų galima sėkmingai diegti internacionalizacijos 
modelius, būtina įvertinti keletą svarbių aspektų: 

� Visais atvejais vystymo modelis turi atitikti šalies specifiką. Tai, kas 
tinka vienai šaliai, gali visai netikti kitai. Deja, modelio tinkamumas 
gali būti įvertintas tik eksperimentuojant. Tik tuo galima paaiškinti, 
kodėl šalys, lyderiaujančios pasaulio ekonomikoje (Šiaurės Amerika, 
Vakarų Europa, Japonija), turi skirtingas finansines, viešojo adminst-
ravimo, socialines, teisines sistemas ir kodėl Kinijos, Pietų Korėjos ar 

                                                 
76 Rodrik, D. Let a thousand growth models blogom. Project Syndicate, 25: www.project-

syndicate.org/commentaries/ 2002. 
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Taivanio modeliai, kuriuose tradicinės politikos papildomos moder-
niais elementais, duoda gerų rezultatų.  

� Šalių specializacija lemia sėkmingą veiklą pasaulinėje prekybos siste-
moje. Šalis gali rinktis įvairias specializacijos sritis, pradedant žemės 
ūkiu ir baigiant aukštosiomis technologijomis. Šių sričių produkcijos 
paklausa didėja skirtingais greičiais. Specializacijos rizika reikalauja 
ypač išsamios ir pagrįstos analizės. 

� Besivystančių šalių ekonomistai, nagrinėdami ir prognozuodami pa-
dėtį, dažnai apsiriboja tik ekonominiais veiksniais. Šiuolaikiniai tyri-
mo metodai reikalauja, kad būtų įvertinamas platus spektras tiek eko-
nominių, tiek kitų sričių veiksnių: gamybiniai ir žmogiškieji ištekliai, 
technologijos, organizacinė kultūra, rinkos charakteristikos, tarptau-
tinio verslo ir prekybos apimtys, finansų ir mokesčių reguliavimo me-
todai, vyriausybės vaidmuo ir kt.  

 
 
Nacionalinių ekonomikų internacionalizacijos  
procesų tendencijos 
 
Su sudėtingomis globalizacijos problemomis susiduria ir valstybės, savo 

ekonomiką pertvarkančios nuo uždaros centralizuotos ekonomikos į pasauli-
nį laisvos rinkos ūkį. Šie pokyčiai stipriai paliečia ne tik ekonomiką, bet ir visą 
socialinę sanklodą, nes svarbiausias kaitos elementas yra visa apimanti privati-
zacija. Galimi du perėjimo būdai: lėtos evoliucijos, stengiantis centralizuoto 
komandinio ūkio institucijas pritaikyti prie rinkos ekonomikos sąlygų, ir grei-
tų reformų, arba vadinamoji „šoko terapija“.  

Bet kuriuo atveju besikeičiančių ekonominių santykių metu sudėtinga iš-
laikyti procesų tarpusavio balansą ir darną. Kaip tipišką valstybių nacionalinės 
ekonomikos įtraukimo į pasaulinį ūkį pavyzdį galima nagrinėti Baltijos šalių 
pereinamosios ekonomikos laikotarpį. Iki 1990 metų Baltijos šalys pasaulinė-
je sistemoje reiškėsi ne tiesiogiai, o per sužlugusios TSRS centralizuotos eko-
nomikos sistemą. Todėl atgavus nepriklausomybę šioms šalims teko įveikti 
naujiems pasaulinės politinės ekonominės sistemos dalyviams būdingas pro-
blemas. Šio tipo valstybių nacionalinės ekonomikos įtraukimas į pasaulinį ūkį 
atitiko nacionalinius interesus ir pasaulines vystymosi tendencijas, tačiau bu-
vo (ir išlieka) sudėtingas procesas su nevienareikšmėmis pasekmėmis. Per ke-
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letą metų buvusios Sovietų Sąjungos valstybės privalėjo padaryti tai, kas natū-
raliai besivystančioms Vakarų valstybėms truko šimtmečius: atlikti instituci-
nes ir ekonominės sistemos reformas, sukurti rinkos sistemą. Nors vadovau-
jantis atviros ekonomikos koncepcija laikoma, kad išoriniai veiksniai daro pa-
lankią įtaką įvairių šalių plėtrai, ši įtaka reiškiasi labai nevienodai ir prieštarin-
gai, ypač pereinamosios ekonomikos šalių atžvilgiu77. Ekonominiai, socialiniai 
ir ekologiniai procesai vyksta sudėtingame globalizacijos, konkurencijos ir 
klimato kaitos kontekste ir šių procesų poveikį aplinkai bei visuomenei įver-
tinti nėra lengva ir vienareikšmiška.  

Vienas iš pagrindinių šios pereinamosios ekonomikos reformos elemen-
tų yra žemės privatizavimas, dėl jo labai sumažėja žemės naudojimo intensy-
vumas ir didžiuliai plotai ima dirvonuoti. Kartu su šiuolaikiniam postindust-
riniam pasauliui būdingais vykstančiais struktūriniais ekonomikos pokyčiais 
– mažėjančia žemės ūkio ir pramonės gamyba ir didėjančia paslaugų dalimi – 
tai sukelia ryškias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes. Tačiau aki-
vaizdūs ir teigiami sumažėjusio žmogaus veiklos poveikio gamtinei aplinkai ir 
gyvajai gamtai rezultatai: dėl sulėtėjusios gamybos sumažėja žemės ūkio tarša, 
išauga saugomų teritorijų plotai. Pavyzdžiui, Lietuvoje miškų plotas kasmet 
didėjo apie 1 proc., medienos tūris – beveik 1,5 proc. Saugomų ir apsauginių 
miškų plotai didėjo apie 1,8 proc. jų bendro tūrio. 

Brangstantys energijos ištekliai ir greitai augančios elektros ir šiluminės 
energijos kainos skatina diegti ir naudoti efektyvesnes ir ekologiškesnes te-
chnologijas.  

Didėjant nacionalinės ekonomikos atvirumui, plečiasi intensyvaus žinių 
ir technologijų taikymo sritys, keičiasi visuomenės sąmonė ir mąstymo būdas. 
Šiuos pokyčius lengviausiai priima kvalifikuoti gyventojai, turintys didžiausią 
intelektinį potencialą, gyvenantys didžiuosiuose šalies miestuose ir aplinki-
niuose rajonuose78. Modernių informacinių ir telekomunikacinių paslaugų 
plėtra sudaro tolesnio žinių ekonomikos augimo pagrindą, taip pat skatina 
valdymo, švietimo, sveikatos ir aplinkos apsaugos paslaugų vertės didėjimą. 
Ateičiai prognozuoti galima pasitelkti ir išvystytų ekonomikų dematerializa-
                                                 
77 Burinskiene M.; Rudzkiene V. Comparison of Spatial – Temporal Regional Development 

and Sustainable Development Strategy in Lithuania. International Journal of Strategic Pro-
perty Management, ISSN 1648-715X, vol. 8, No 3. Vilnius, 2004, p. 163–176. 

78 Burinskiene, M; Rudzkiene, V. Variability and the relationship between quality of life and 
real eatate prices in Lithuania. International Journal of Environment and Pollution. Inders-
cience Enterprises Ltd, vol. 30, No. 3/4, 2007, p. 501–517. 
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cijos teoriją, kuri remiasi hipoteze, kad ekonomikos proceso vystymosi pra-
džioje šalyse pajamų didėjimas pasiekiamas dėl augančio medžiagų ir energijos 
suvartojimo79. Tačiau nuo tam tikro lygio ekonomikos išsivystymo galima ti-
kėtis, kad didinant pajamas bus sunaudojamas mažesnis energijos ir medžiagų 
kiekis. Galima tikėtis, kad pereinamojo laikotarpio ekonomikos struktūriniai 
pokyčiai sudaro palankias sąlygas, būtinas energijos suvartojimo intensyvu-
mui mažinti.  

Pereinamieji procesai dažniausiai turi neigiamos įtakos žmogiškiesiems 
ištekliams. Dėl neskaidrių privatizavimo procesų susidaro labai palankios są-
lygos turtinei diferenciacijai, kuri ir šiaip būdinga globalizacijos procesams. 
Didelė turtinė diferenciacija ir sąlygiškai mažas darbo užmokestis išryškina 
gyventojų sluoksnių skirtumus ir skatina migraciją, o kartu – nepasitenkini-
mą ir nepasitikėjimą valstybe.  

Pereinamosios ekonomikos valstybių vystymosi kelią ir ateities perspek-
tyvas reglamentuoja nacionalinės plėtros ir darnaus vystymo strategijos. Šiose 
strategijose numatomos pagrindinės ekonomikos stabilios plėtros prielaidos, 
kurias sudaro ne tik postindustrializacija, ūkinio gyvenimo liberalizavimas ir 
agrarinių santykių pertvarkymas, bet ir griežti ekologiniai reikalavimai, švie-
timo, sveikatos apsaugos reformos, turtinės diferenciacijos švelninimas, ra-
cionali demografinė politika. Tačiau nepadidinus valstybinių institucijų veik-
los efektyvumo šios strategijos gali likti neįgyvendintos, nes naujiems pasauli-
nės ekonomikos dalyviams ypač trūksta strateginio valstybės valdymo patir-
ties.  

 
 

                                                 
79 Grossman, G. M.; Krueger, A. B. Environmental Impact of a North American Free Trade Ag-

reement. Workin paper 3914. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, 
1991; Beckerman, W. Economic growth and the environment: Whose growth? Whose envi-
ronment? World developmen. 1991, 20, p. 481–496; Bruyn, S. M. Environmental Growth 
and the Environment: An Empirical Analysis. Kluwer Academic Publishers, 2000. 
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Ekonomikos internacionalizacijos procesų poveikis aplinkai  
ir ekologinei sistemai 
 
Pastaraisiais metais pasirodė mokslinių tyrimų80, kuriuose pateikiami 

nauji netiesiniai vystymosi modeliai, paremti kompleksinių dinaminių siste-
mų kūrimo principais. Netiesinių modelių kūrimas remiasi paradigma apie 
save organizuojančių sistemų vystymąsi, ją pateikė Nobelio premijos laureatas 
Ilya Prigogine81. Šiuose modeliuose įvertinama, kad socialinių-ekonominių si-
stemų, kaip ir kitų ekosistemų, vystymasis paklūsta bendriems save organi-
zuojančių sistemų dėsniams. Pirmiausia, save organizuojanti sistema, prisitai-
kydama prie kintančių išorinių sąlygų, pasižymi gebėjimu optimaliu būdu 
keisti savo parametrų charakteristikas ir visos sistemos funkcinius ryšius. Si-
stema pasižymi sugebėjimu tobulinti funkcinius ryšius, kurie sieja atskiras si-
stemos dalis, kitas sistemų ir gyvenamąją aplinką.  

Kompleksinių sistemų teorija teigia, kad sistemos elgesys kartais gali būti 
stabilus ir tolydus, bet ne nuolat. Taip yra todėl, kad teigiami grįžtamieji ryšiai 
gali generuoti save stiprinančius procesus. Todėl maži sistemos kintamųjų 
pokyčiai gali sukelti atsitiktinius svyravimus, kurie sistemoje sukelia negrįž-
tamus struktūrinius pasikeitimus.  

Ūkinė veikla iš natūralios aplinkos reikalauja nuolatinio energijos ir fizi-
nių išteklių srauto. Gamybos procese į ekonominę sistemą patenka aukštos 
kokybės fiziniai ištekliai ir energija, o iš sistemos išeina gamybos produktai ir 
didelės entropijos tarša. Į ekonomikos sistemą iš aplinkos tiekiami mažos ent-
ropijos energijos ištekliai (kuras, degalai), kurie, atlikę savo ekonomines funk-
cijas, grįžta į aplinką kaip didelės entropijos šiluma ir medžiagos. Taigi į eko-
loginį ekonomikos modelį įtraukiamas atviras ryšys tarp aplinkos ir ekono-

                                                 
80 Rosser, J. B., Jr. From catastrophe to chaos: A general theory of economic discontinuities. 2000, 

vol. 1: Mathematics, microeconomics, macroeconomics, and finance, 2nd ed. Boston: Kluwer 
Academic Publishers; Faber, M.; Proops, J. L. R. Evolution, Time, Production and the Envi-
ronment. Springer, Berlin, 1998; Dyke, C. From Entropy to Economy: a Thorny Path, in 
Burley, P.; Foster, J. (eds.), Economics and Thermodynamics, New Perspectives on Economic 
Analysis, Kluwer, Boston, 1994; Kauffman, S. A. The Origins of Order: Self-organization and 
Selection in Evolution. New York, Oxford: Oxford University Press,1995. 

81 Prigogine, I.; Stenger, I. Order Out of Chaos. Boulder, Colorado,Shambhala, Publications, 
1984. 
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minės produkcijos, kurio nėra neoklasikiniame ekonomikos modelyje82.  
Ekologinę sistemą galima nagrinėti kaip kompleksinės ekonominės si-

stemos dalį. Šiuo atveju ekonominė sistema nagrinėjama kaip adaptyvi siste-
ma, susidedanti iš daugelio atskirų komponentų, sujungtų įvairios formos ry-
šiais. Sistemoje iš medžiagų ir energijos gaunamos naujos struktūros ir išsklai-
doma mažos entropijos energija. Kompleksinių sistemų teorija teigia, kad kar-
tais tokių sistemų eiga gali būti tolydi ir stabili, tačiau, pasikeitus parametrų 
reikšmėms, gali tapti netolydi83. 

Tarkime, kad produkcijos gamybai kažkuriame regione naudojamos me-
džiagos M(t), energija E(t), o šios sistemos darbo rezultatas yra pagaminta 
produkcija P(t) ir gamybos metu gaunamos atliekos, kurios teršia aplinka e(t), 
čia t – laikas. Jeigu regiono ekologinį pajėgumą pažymėsime A(t), tai paga-
mintos produkcijos kiekį turi riboti lygtis e(t)P(t)<A(t) (Khlebopros ir Fet, 
1999) arba P(t)<A(t)/e(t). Iš šios lygties matome, kad gamyba gali didėti tik 
tada, jei gaminio vienetui pagaminti yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 

 

atliekų e(t) kiekis mažėja; 
regiono ekologinis pajėgumas A(t) didėja; 
atliekų e(t) kiekis mažėja, o regiono ekologinis pajėgumas A(t) didėja  
 

Idealus atvejis, kai atliekų kiekis sumažinamas iki nulio, įvedus grįžtamąjį 
ryšį ir taikant uždarą gamybos ciklą. Kadangi ekonomikai būdinga hierarchi-
nė struktūra, grįžtamieji ryšiai būna tarp skirtingų hierarchinių lygių, dėl to 
sistema tampa netiesinė.  

 
 

Energetikos vartojimo intensyvumo pokyčiai ir tendencijos 
 
Energetikos suvartojimas, ryšys tarp energetikos suvartojimo ir ekono-

mikos augimo ne tik turi tiesioginės įtakos visos ekonomikos augimui, bet 
lemia plėtros darną ir aplinkos kokybę. 

Energetika plačiąja prasme yra pagrindinis šiltnamio dujų šaltinis, nors 
svarbi ir kitų veiksnių bei procesų įtaka: pramonės cheminė tarša, tirpiklių ir 
                                                 
82 Griethuysen, P. van. 2002. An evolutionary economic approach. Sustainable development 

10:1, 2002; Goerner, S. J. Chaos and the Evolving Ecological Universe. Amsterdam: Gorden 
and Breach, 1994. 

83 Nicolis, G.; Prigogine, I. Self-Organization in Nonequilibrium Systems. John Wiley and Sons, 
New York, 1977. 
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kitų produktų naudojimas, žemės ūkio naudmenų paskirties pasikeitimas ir 
miškininkystė, atliekos ir jų tvarkymas. Didele aplinkos tarša pasižymi šilu-
minė energetika, sunaudojanti daug organinio kuro ir išskirianti į aplinką 
daug toksiškų medžiagų. Kai energija gaminama deginant organinį kurą, visa-
da susidaro šalutinių produktų – teršalų (pagrindiniai jų yra SO2, NOx, CO 
ir kietosios dalelės, tai sudaro apie 90 proc. visų teršalų) emisijos į atmosferą. 
Užteršta atmosfera savo ruožtu padidina išlaidas, atsirandančias dėl pablogė-
jusios gyventojų sveikatos, sumažėjusio žemės ūkio kultūrų derlingumo, grei-
tesnio ilgalaikio kapitalo nusidėvėjimo ir kt. 

Energetikos sektorius yra vienas iš svarbiausių Lietuvos ūkio sektorių. 
Jam tenka maždaug 14 proc. pramonės darbo jėgos. Energetikos sektorius ap-
ima: elektros, centralizuoto šildymo, naftos, gamtinių dujų, anglies ir vietinio 
kuro, atsinaujinančių energijos šaltinių sektorius.  

1986 m. empiriškai buvo nustatytas svarbus ryšys tarp energijos suvarto-
jimo ir BVP augimo84. Tirdami JAV ir kitų šalių empirinius duomenis, moks-
lininkai atrado, kad tarp BVP ir suvartojamų degalų yra apie 99 proc. korelia-
cija. Išvadose autoriai pažymėjo kad šis ryšys „might reflect time trends in fuel 
use and the GNP in growing economy...“. Energijos suvartojimo ir BVP kitimo 
ryšys nėra tiesinis. Giampero ir Pimentel85 pastebėjo, kad energijos suvartoji-
mas kinta šuoliškai, pagal sistemos dydį. Pavyzdžiui, nedidelėse kaimiškose 
gyvenvietėse energijos suvartojama apie 15 000 kcal/day vienam gyventojui, o 
mieste –iki 70 000 kcal/day vienam gyventojui. Įdomiausia, kaip pastebi au-
toriai, kad nėra stabilių tarpinių reikšmių. Šiuo atveju išryškėja empirinių 
dėsnių galiojimo ribos erdvėje su lokaliomis pusiausvyros sritimis.  

Lietuvoje (kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse) prasidėjus eko-
nominių sistemų pokyčiams, BVP sparčiai mažėjo ir 1994 m. sudarė tik 57 
proc. 1990 m. lygio. Didžiausią dalį BVP gaminusios pramonės produkcijos 
mastai 1991–1994 m. sumažėjo beveik tris kartus, o jos indėlis į BVP sumažė-
jo nuo 42 proc. (1991 m.) iki 26 proc. (1994 m.). Atlikta bendros ekonomi-
kos tendencijų analizė86 parodė, kad BVP nuosmukį lėmė bendra ūkio krizė 
buvusioje TSRS ekonominėje zonoje, ekonominis šios zonos spaudimas Lie-
                                                 
84 Hall, C. A. S.; Cleveland, C. J.; Kaufmann, R. K. The Ecology of the Economic Process: Energy 

and Resource Quality. John Wiley & Sons, New York, 1986. 
85 Giampero, M.; Pimentel, D. Energy efficiency: assessing the interaction between humans 

and their environment. Ecological Economics. 1991, vol. 4, p. 117–144. 
86 Kvedaras, V. The growth experience of the Baltic economics and some prospects for the fu-

ture. Baltic economic trends. 2006, No. 1, p. 39–52. 



 957

tuvai, perėjimo prie naujos ekonominės sistemos sunkumai ir nepakankama 
reformų procesų kontrolė. Lietuvos ekonomikos persilaužimo metu laikomi 
1995 m. Tada pirmą kartą po valstybingumo atkūrimo buvo užfiksuotas 3,3 
proc. BVP prieaugis.  

Empirinis ryšys tarp energijos suvartojimo ir BVP augimo Lietuvoje pa-
rodytas 1 pav. Iš diagramoje pateiktų kreivių matyti, kad nagrinėjamo periodo 
pradžioje buvo staigus sumažėjimas ir BVP, ir energijos sunaudojimo. Ma-
žiausia BVP pastoviomis 2000 m. kainomis (mln. litų) buvo 1994 m., o ma-
žiausiai sunaudota energijos 2000 m. Pasitelkus regresijos modelio galima 
įvertinti analitinę funkcijos formą, o ji padėtų įvertinti šio ryšio statistines sa-
vybes.  

Nors iš 1 pav. akivaizdžiai matyti ir BVP, ir elektros bei šiluminės energi-
jos sunaudojimo mažėjimas, mažėjimo laikotarpis labai trumpas ir detaliai jį 
nagrinėti nėra pagrindo. Kiek įdomesnis rezultatas – lygtis, siejanti elektros 
energijos (EC) ir šiluminės energijos (THEC) sunaudojimą 1990–1994 me-
tais (determinacijos koeficientas R2 =0.998, reikšmingumo lygmuo 
p=0.0009, daug mažesnis už 0,05): 

 
EC=1723.3+0.404 THEC   (1). 
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1 pav. Elektros energijos, šiluminės energijos sunaudojimo ir BVP pastoviomis 2000 
m. kainomis kitimas 1990–1994 metais 
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Iš (1) lygties matyti, kad labiausiai keitėsi šiluminės energijos sunaudo-
jimas: jam pasikeitus 1 GWh, elektros energijos sunaudojimas pasikeisdavo 
0,404 GWh. 

Po penkerių reformos metų įvyko ekonomikos persilaužimas ir 1995-
aisiais BVP palengva pradėjo didėti (2 pav.).  
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2 pav. Elektros energijos, šiluminės energijos sunaudojimo ir BVP pastoviomis 2000 
m. kainomis kitimas 1995–2007 m. 

 
 
Kaip matyti iš 2 pav, nuo 1995 m. prasidėjęs BVP augimas nesukėlė ryš-

kaus energijos sunaudojimo didėjimo. Šiuo rodiklius nagrinėjamu laikotarpiu 
galima susieti tiesinės regresijos lygtimi: 

 
BVP=50150.37+5.99 EC-3.45 THEC   (2). 
 
Determinacijos koeficientas R2 =0.69, abu lygties koeficientai statistiškai 

reikšmingi, kai yra 5 proc. patikimumo lygmuo. 
Kaip matyti iš (2) lygties, didėjant BVP elektros energijos sunaudojimas 

didėjo nežymiai, o šiluminės energijos sunaudojimas netgi mažėjo. Kadangi 
šiluminė energetika labiau teršia aplinką, šie pokyčiai rodo, kad pasirinkta 
transition economy vystymosi kryptis dera su tvariosios energetikos principais 
ir ekonomikos augimą grindžia ne ekspansyviu išteklių naudojimu, bet efek-
tyvesnių technologijų taikymu. 
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Pagal Jungtinių Tautų prognozes ir energetikos informacijos duomenis, 
energijos sunaudojimas pasaulyje nuo 1997 iki 2020 m. gali išaugti iki 60 
proc. Elektros energijos sunaudojimas padidės dar daugiau – nuo 12 000 
TWh iki 22 000 TWh, taigi 76 proc., ir bus sparčiausiai auganti galutinė 
energijos forma. Organinio kuro elektrinių gaminama elektros dalis padidės 
nuo 62 iki 69 proc., nes iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių (AEŠ) paga-
minta elektros dalis tikriausiai liks pastovi – apie 21 proc. 

Per artimiausius 15–20 metų tikimasi, kad energijos sąnaudas, tenkan-
čias BVP vienetui, Lietuvoje realiai galima sumažinti dvigubai. Tačiau prak-
tiškai taupymo potencialo panaudojimo galimybes ir naujų technologijų įdie-
gimo tempus lems visos ekonomikos būklės pokyčiai. 

Planuojama, kad įgyvendinus įvairias energiją taupančias priemones, ga-
lutinės energijos intensyvumą iki 2010 m. būtų galima sumažinti 10–12 proc.  

 
 
Teršalų išmetimo į atmosferą pokyčiai 
 
Šalys, pradėjusios perorientuoti ekonomiką į tausojančią gamtą bei jos iš-

teklius, turi sukurti ekonominius stimulus technologinėms inovacijoms, ku-
rių reikšmė ir svarba neabejotinai auga senkant ir brangstant neatnaujina-
miems gamtos ištekliams, didėjant aplinkos taršai.  

Darnios plėtros koncepcija reikalauja derinti šalies socialinės-ekonomi-
nės plėtros ir aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių tausojimo interesus. 
Harmoninga ūkio plėtra ir aplinkos apsauga leidžia suderinti aplinkos apsau-
gą su šalies socialinėmis ekonominėmis galimybėmis. Esminis tokio derinio 
bruožas yra lanksčiomis, ekonomiškai ir ekologiškai veiksmingomis aplinko-
saugos politikos priemonėmis besiremiantis gamtonaudos valdymo mecha-
nizmas. Taigi valstybės priedermė yra sukurti ir įdiegti sveikos gamtinės ap-
linkos, biologinės ir kraštovaizdžio įvairovės išsaugojimo interesus su šalies 
ekonominėmis galimybėmis bei ūkio plėtros siekiais suderinančią administra-
cinių, teisinių ir ekonominių aplinkos apsaugos svertų sistemą.  

Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu dėl reikšmingų struktūri-
nių pokyčių šalies ekonomikoje bei pirminės energijos balanse išmetamų į 
atmosferą šiltnamio dujų kiekis nuo 1990 m. iki 2000 m. sumažėjo 2,5 karto. 
Tai lėmė po 1990 m. prasidėjęs ekonomikos nuosmukis ir energiją taupančio 
centrinio šildymo sistemos įdiegimas. Daug kur biokuras (mediena, šiaudai) 
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pakeitė fosilinį organinį kurą. Vėliau dėl spartaus ekonomikos augimo ir didė-
jančių energijos poreikių ėmė didėti vidutiniškai 3,8 proc. per metus.  

1990–2006 m. laikotarpiu įvairių taršos rodiklių kitimo tendencijos nė-
ra visai vienodos. Vienų rodiklių (kietųjų teršalų, anglies monoksido ir azoto 
oksido) funkcinis ryšys su BVP kitimu primena anksčiau nagrinėtą atvejį, kai 
1995–1996 m. fiksuojamas lūžio taškas. Kiti taršos rodikliai tiesinio ryšio su 
BVP neturi, o funkcinių kreivių pavidalas ir konfigūracija yra gerokai sudė-
tingesni.  

Vertinant taršos tendencijas svarbu žinoti ne tik tam tikros taršos rodik-
lių kitimą, bet ir kiek suminės taršos patenka į aplinką BVP vienetui sukurti.  

 

Tarša/BVP
y = -0,2824x + 567,43

R2 = 0,9402
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3 pav. Suminė tarša vienam BVP vienetui 
 
 
Kaip matyti iš 3 pav., pertvarkyta ekonomika ir pritaikyti ekonominiai 

gamtonaudos reguliavimo priemonės leido ūkio subjektams lanksčiau pasi-
rinkti aplinkos apsaugos politiką ir suderinti aplinkosaugos reikalavimus su 
turimomis ekonominėmis techninėmis galimybėmis. Dėl to augant BVP tar-
šos kiekis mažai keitėsi, o BVP vienetui sukurti nuo 1995 m. kasmet tolydžiai 
mažėjo. 

Tarp taršos reguliavimo priemonių svarbiausi yra mokesčiai už aplinkos 
taršą bei gamtos išteklius, gaminio mokesčiai, užstato ir grąžos sistema, apy-
vartiniai taršos leidimai, kurie skatina ekonomiškai veiksmingą (taupų) nu-
statytų aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą ir sukuria finansines tobules-
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nių bei pigesnių aplinkosaugos priemonių paieškos paskatas. Nuo 2005 m. 
atmosferos taršai anglies oksidais („šiltnamio dujomis“) valdyti Lietuvoje 
pradėti taikyti apyvartiniai taršos leidimai.  

Ratifikavusi Kioto protokolą, Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, 2008–2012 
m. laikotarpiu įsipareigojo 8 proc. sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio 
dujų kiekį (palyginti su 1990 m.). Atkreipus dėmesį į atsinaujinančių energi-
jos šaltinių vartojimą, Lietuvoje pastebimas jėgainių, naudojančių biomasę, 
vandens, geoterminę ar saulės energiją, skaičiaus didėjimas. Stojimo į ES su-
tartyje Lietuva iki 2010 m. įsipareigojo iki 7 proc. padidinti elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančių išteklių (biokuro, buitinių atliekų, vandens, vėjo 
energijos), o bendros alternatyvios energijos produkciją padidinti iki 12 proc. 
Tai pat tikslinga plačiau naudoti ir kitus alternatyvios energijos šaltinius – 
šiaudus, biodujas, municipalines atliekas ir medieną, geoterminę energiją. 

 
Apibendrindami galime daryti išvadas, kad: 
IT technologijos ir šiuolaikiniai tyrimo metodai leidžia įvertinti plačią 

skalę ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos problemų bei jų ryšių ir nusta-
tyti galimus sprendimo lygius: vietinį, tarptautinį ar globalų.  

Atliktos tarptautinės studijos rodo, kad geriausius vystymosi rezultatus 
pasiekia šalys, kurios keičia tradicinius ekonomikos sektorius, suteikdamos 
jiems gyvybiškumo, dinamikos ir lankstumo, o ne kuria iš principo naujus 
skirtingus sektorius. 

Besivystančios šalys dažniausiai patiria nesėkmes, kai jos aklai bando pri-
taikyti iš Vakarų pasaulio perimtus modernizavimo modelius visuomenėse, 
kurių tradicijos, vertybės, įpročiai, socialiniai sluoksniai ir ekonominės veiklos 
samprata iš esmės skiriasi nuo vakarietiškų. 

Didėjant nacionalinės ekonomikos atvirumui, plečiasi intensyvaus žinių 
ir technologijų taikymo sritys, keičiasi ne tik ekonominė, bet ir visuomenės 
sąmonė ir mąstymo būdas. Šie pokyčiai sudaro palankias sąlygas aukštos kvali-
fikacijos gyventojams, gyvenantiems didžiuosiuose šalies miestuose ir aplinki-
niuose rajonuose.  

Pereinamojo ekonominio laikotarpio pradžioje dėl privatizacijos ir užda-
ros ekonominės sistemos įsiliejimo į pasaulinę ekonomikos sistemą periodo 
BVP ir elektros bei šiluminės energijos sunaudojama mažiau. Po kurio laiko 
prasidėjęs BVP augimas nesukelia ryškaus energijos sunaudojimo didėjimo. 
Brangstantys energijos ištekliai, greitai augančios elektros ir šiluminės energi-
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jos kainos skatina diegti ir naudoti efektyvesnes bei ekologiškesnes technolo-
gijas.  

Dėl žemės privatizavimo ir jos perskirstymo mažėja jos naudojimo inten-
syvumas, dideli plotai tampa dirvonuojantys, tačiau išauga miškų ir saugomų 
teritorijų plotai, pagerėja vandens kokybė.  

Susilpnėjus ekonominei veiklai ir įdiegus energiją taupančio centrinio 
šildymo sistemą dėl reikšmingų struktūrinių pokyčių šalies ekonomikoje bei 
pirminės energijos balanse išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų kiekis paste-
bimai mažėja. Šie pokyčiai rodo, kad pasirinkta pereinamosios ekonomikos 
vystymosi kryptis dera su tvariosios energetikos principais, ir ekonomikos au-
gimą grindžia ne ekspansyviu išteklių naudojimu, bet veiksmingesnių techno-
logijų taikymu. 
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LIETUVOS GYVENTOJŲ GYVENIMO GEROVĖS  
RAIDA IR PERSPEKTYVOS 
 
 
 
Ona Gražina Rakauskienė 
 
 
  
Atsižvelgiant į europietiškąjį ekonomikos modelį, kurį siekia įgyvendinti 

ir Lietuva, šalis privalo sukurti ir plėtoti konkurencingą ekonomiką, užtikri-
nančią ir visuomenės gerovę.   

Lietuvoje atliekami tyrimai ekonomikos srityje labiau nukreipti į spar-
taus ekonomikos augimo, makroekonominio stabilumo užtikrinimą, banki-
ninkystės ir verslo plėtrą bei pelno siekimą, o socialinės-ekonominės raidos, 
gyventojų gyvenimo gerovės ir kokybės tyrimams rinkos ekonomikos tapsmo 
laikotarpiu buvo skiriamas nepakankamas dėmesys. Gyventojų gyvenimo ge-
rovė nebuvo Lietuvoje prioritetinis tyrimo objektas. Iš dalies tai galima paaiš-
kinti tuo, kad rinkos reformų pradžioje rezultatai šioje srityje buvo kuklūs, 
gyvenimo gerovės, kokybės klausimai buvo užuomazgos būklės, taigi lyg ir 
nebuvo apčiuopiamo tyrimo objekto. Tačiau, praėjus beveik dvidešimčiai me-
tų po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvoje sukurta veikianti rinkos eko-
nomika su visais jai būdingais instituciniais pagrindais, Lietuva tapo ES nare, 
įstojo į PPO, NATO. Visi šie svarbūs šaliai įvykiai iš esmės pakeitė gyventojų 
gyvenimo lygį ir kokybę, tad atsirado pagrindas apie tai kalbėti ir nagrinėti šią 
sritį. 

Lietuva iš totalinio prekių deficito šalies virto rinkos ekonomikos prekių 
gausos šalimi, ėmė didėti gyventojų darbo užmokestis ir pajamos, vartojimas, 
augo būsto ir ypač privačių namų statyba, pradėjo atsigauti ne tik dideli mies-
tai, bet ir maži miesteliai bei kaimai. Pagal kai kuriuos užimtumo rodiklius 
Lietuva lenkia ES vidurkį. Visa tai rodo, kad šalis nepriklausomybės metais 
pasiekė pažangių rezultatų gyventojų gyvenimo gerovės srityje (žinoma, tai 
dar nereiškia, kad nėra problemų ir sunkumų). Tačiau 2008 m. pasaulį ištiko 
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globalinė krizė, ir Lietuvai nepavyks išvengti jos neigiamų pasekmių. Bet, kaip 
rodo pasaulinės ekonomikos ciklinė plėtra, krizės praeina, ir ekonomika vėl 
įžengia į pakilimo fazę.  

Galima teigti, kad ggyventojų gyvenimo gerovė yra pats svarbiausias ir 
pagrindinis valstybės ekonominės politikos efektyvumo rodiklis. Todėl 
tikslinga atsakyti į klausimus, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų gyvenimo ge-
rovė ir kokybė rinkos gyvavimo laikotarpiu, kokie pasiekimai ir kokie di-
džiausi sunkumai kyla šioje srityje, kokios galimos jų sprendimo kryptys ir at-
eities perspektyvos. 

 
Gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija 
 
Rinkos ekonomikos sąlygomis tokioje nuolat besikeičiančioje srityje kaip 

gyventojų gerovė svarbu įžvelgti du aspektus. Viena vertus, – tai socialiniai ir 
ekonominiai santykiai, kurie susiklosto visos šalies mastu – gyventojų gyve-
nimo sąlygos, gyvenimo lygis, gyvenimo būdas, gyvenimo kokybė; kita vertus, 
– tai gyventojų socialinė ir ekonominė padėtis – socialinių grupių, šeimos, ly-
čių, individo būklė. Šiame labai sudėtingų žmogaus ir visuomenės ekonomi-
nio elgesio mokslo tyrimų kontekste svarbią reikšmę turi vartojamos sąvokos, 
kurios dar nėra tvirtai nusistovėjusios lietuviškoje terminijoje, labai įvairiai, 
net skirtingai suvokiamos ir užsienyje. Minėtos sąvokos atspindi gyvenimo 
gerovės aspektus, tačiau ir jos nėra tapačios. 

 
Gyvenimo lygis (angl. Standart of living) – tai žmogaus veiklos sąlygų 

visuma vartojimo srityje, kurią nusako žmonių poreikių išsivystymo laipsnis ir 
jų patenkinimo būdas. Galima teigti, kad gyvenimo lygis – tai materialinių 
gėrybių ir paslaugų visuma, kuriomis disponuoja tam tikras žmogus, šeima ar 
socialinė grupė.  

Gyvenimo būdas apibrėžia konkrečias žmonių veiklos formas visose vi-
suomenės gyvenimo srityse – darbo rinkoje, vartojime, žmogaus reprodukci-
jos, valdymo ir politikos srityse. Gyvenimo būdas – tai specifinė įvairių socia-
linių grupių įvairių veiklos rūšių (socialinio-ekonominio aktyvumo) ir formų 
visuma, kuri formuojasi veikiama kultūros tradicijų, etninės priklausomybės, 
gyvenimo vietos, kilmės įtakos.  

Užsienio šalyse XX a. septintajame dešimtmetyje, bandant nustatyti tra-
dicinių materialinių interesų ir naujai atsiradusių poreikių santykį su ekono-
mikos galimybėmis, susiformavo gyvenimo kokybės  koncepcija.   
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Gyvenimo kokybė (angl. quality of life – QOL) – tai sąvoka, kuri api-
būdina esmines gyventojų gyvenimo sąlygas, apibrėžiančias kiekvieno žmo-
gaus žmogiškojo orumo ir asmenybės laisvės laipsnį. Gyvenimo kokybė nėra 
tapati gyvenimo lygiui, nes įvairūs pajamų ir vartojimo rodikliai sudaro tik 
vieną iš daugelio gyvenimo kokybės aspektų.  Gyvenimo lygis – tai materiali-
nių poreikių patenkinimo laipsnis ir būdas, o gyvenimo kokybė – ne tik eko-
nominių poreikių patenkinimas, bet ir neekonominių, prie kurių galima pri-
skirti sveikatos būklę, asmens saugumą, kultūrą, švietimo lygį, poreikių pa-
tenkinimas Taigi gyvenimo kokybė – kur kas platesnė sąvoka už gyvenimo ly-
gį.  

Gyvenimo kokybė – tai ekonomikos, sociologijos ir politologijos sąvoka, 
apimanti žmogaus dvasinę (emocinę), socialinę ir fizinę gerovę87, t. y. aplinko-
saugos, darbo sąlygų, socialinio aprūpinimo, visuomeninio transporto, sveika-
tos apsaugos, profesinio parengimo ir kitus aspektus. Gyvenimo kokybės 
koncepcija prieštarauja monopolijų viršpelniams ir beatodairiškam kaupimui. 
Ja grindžiama ir darnaus vystymosi koncepcija. Nors reikia pripažinti, kad 
šiuo metu nėra vienos visame pasaulyje priimtos gyvenimo kokybės sąvokos. 

Remiantis įvairių autorių tyrimais ir bandymais apibrėžti gyvenimo ko-
kybės esmę ir turinį, autorė siūlo apibendrinantį kompleksinį suvokimą. 

� Gyvenimo kokybė – tai sąvoka, kuri atspindi demografinių ir 
sveikatos bei sveikos aplinkos, materialinių, kultūros ir dvasinių 
poreikių patenkinimo laipsnį, kuris matuojamas makrolygiu (vi-
sos šalies mastu) ir mikrolygiu (atskiro žmogaus požiūriu). 

� Pabrėžiame, kad tiriant gyventojų gyvenimo kokybę būtina atsižvelgti 
į žžmogaus poreikį patenkinti savo kūrybinius sugebėjimus, įgy-
vendinti savo potencialą, išreikšti save. 

� Kartu norime pabrėžti mūsų gyvenimo kokybės suvokimą, kuris ski-
riasi nuo gana paplitusio vartotojiško suvokimo, besiremiančio žmo-
gaus kaip universalaus vartotojo modeliu. ŽŽmogus yra ne tik prekių 
ir paslaugų vartotojas, bet ir kūrėjas, ir ne tik tų pačių prekių ir 
paslaugų, bet ir savo gyvenimo bei savo asmenybės kūrėjas. 

� Siūlome ssisteminę gyvenimo kokybės sampratą. Gyventojų gyve-
nimo kokybė – tai integruota sąvoka, visapusiškai apibūdinanti svei-
katos-ekologinę, ekonominę-materialinę ir dvasinę visuomenės plėtrą 
(1 pav.). 

                                                 
87 Pagal Wikipedia enciklopediją. 
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1 pav. Gyvenimo kokybės sisteminė samprata 
 
 

Gyvenimo kokybės sąvoka – nepaprastai plati ir visa apimanti, ją sunku 
apibrėžti ne tik kuriuo nors vienu rodikliu, bet ir rodiklių sistema. Kuo akty-
viau vyksta tarptautėjimo (internacionalizacijos) ir globalizacijos procesai, 
tuo sudėtingesnė darosi ši sąvoka. Kiekvienas asmuo gyvenimo kokybės sąvo-
kai gali suteikti savo prasminį atspalvį, tačiau moksle gyvenimo kokybė – 
konkrečiais rodikliais išreiškiama ir matuojama sąvoka, susijusi su visuomenės 
gerove konkrečioje šalyje. Siekiant įvertinti gyventojų gyvenimo kokybės būk-
lę, vienas iš pagrindinių uždavinių yra sukurti gyvenimo kokybės rodiklių si-
stemą. 

I. SVEIKATOS, SVEIKOS APLINKOS IR 
DEMOGRAFIN� B�KL� 

Gimstamumo 
lygis 

Vidutin� b�simo 
gyvenimo trukm� 

Emigracija Šeima 

II. GYVENTOJ� MATERIALIN�  
B�KL� 

Darbas ir 
užimtumas 

Darbo užmokestis, 
pajamos, pensijos 

B�stas ir nekilno-
jamasis turtas 

III. KULT�ROS, MORALINI�-ETINI� IR  
DVASINI� VERTYBI� SISTEMA 

Švietimas  
(išsilavinimo lygis) 

Kult�ra, rek-
reacija, poilsis 

Moralin�s-etin�s ir 
dvasin�s  vertyb�s 

Ly�i� lygyb�s  
stereotipai 

Santaupos ir 
investicijos 

Vartojimas 
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Atsižvelgiant į pateikiamą gyvenimo kokybės sisteminę sampratą, galima 
vertinti ir matuoti gyvenimo kokybę, sukuriant ir panaudojant gyvenimo ko-
kybės rodiklių sistemą. Gyvenimo kokybės rodiklių visumą sudaro trys pa-
grindinės grupės.  

 
Pirmoji gyvenimo kokybės rodiklių grupė apima žžmogaus sveikatos 

ir demografinius rodiklius, – tai vidutinė gyvenimo trukmė, gimstamumo 
bei mirtingumo lygis, gyventojų reprodukcijos rodikliai (vaikų gimstamumas, 
jų skaičius), šeiminė padėtis, gyventojų emigracijos mastai. Gali būti ir tokie 
papildomi indikatoriai kaip sergamumas, neįgalumo rodikliai, šeimos institu-
to stabilumas, santuokų skaičius ir pan. 

 
Antroji gyvenimo kokybės rodiklių grupė aprėpia gyventojų gyve-

nimo lygio indikatorius. Vartojimo ištekliai kaip gamybos rezultatas – tai 
vartoti skirtos prekės ir paslaugos, tai gyvenimo gerovės šaltinis, kurį sudaro 
vartoti skirta BVP dalis. Realaus vartojimo lygis ir struktūra priklauso nuo to, 
kiek prieinamos yra prekės ir paslaugos įvairioms socialinėms grupėms ir 
sluoksniams, o tam įtaką daro gyventojų darbo užmokestis ir pajamų  lygis, pa-
jamų paskirstymas, taip pat santaupos.   

Gyvenimo kokybė kaip žmonių veiklos sritis, siejama su materialinių ir 
dvasinių poreikių tenkinimu, priklauso nuo šalies ekonomikos išsivystymo ly-
gio ir augimo, kartu ji pati veikia ekonomikos plėtrą, skatindama ekonomiką 
augti. 

 
Trečiasis aspektas, kuris parodo gyvenimo kokybę, – tai iišsilavini-

mo, kultūros ir moralinių-dvasinių vertybių rodiklių sistema. Kultūra yra 
viena iš svarbiausių ne tik visuomenės (sociologijos), bet ir ekonomikos sąvo-
kų. Kultūra pasaulyje suvokiama kaip ekonominė samprata. Be kultūros nega-
li būti ir moralės. O bloga moralė lemia ir „blogą“ – neefektyvią ekonomiką. 
Išsilavinęs, aukštos kultūros, aukšto profesinio lygio žmogus, pirma, dispo-
nuoja kokybiškais „neapčiuopiamais“ ištekliais – žiniomis, kompetencija, in-
telektu, profesionalumu, aukštomis dvasinėmis ir moralinėmis vertybėmis, 
kurie žinių ekonomikoje vertinami labiau nei materialūs ištekliai; antra, toks 
žmogus sukuria ir aukštos kokybės produktą (pvz., inovacijas), užtikrina di-
desnį darbo našumą, sukuria didesnį indėlį į BVP ir aukštesnę gyvenimo ko-
kybę. 
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Visuomenės kultūra apima dviejų rūšių aspektus – nematerialius, tokius 
kaip įsitikinimai, idėjos bei vertybės, kurie sudaro kultūros turinį; ir materia-
lius – t. y. objektus ar technologijas, kurie įkūnija šį kultūros turinį.88 Visų 
kultūrų pagrindą sudaro idėjos, apibrėžiančios, kas visuomenei svarbu, ver-
tinga, pageidautina. Šios idėjos – tai ir yra vertybės, kurios suteikia prasmę bei 
kryptį žmonėms: kaip gyventi, kur yra gyvenimo prasmė. Šį trečiąjį gyvenimo 
kokybės aspektą ypač sunku išreikšti kiekybiniais rodikliais, tačiau, pasire-
miant materialiuoju kultūros aspektu, iš dalies galima. 

Nagrinėjant gyventojų gyvenimo kokybę, negalima ignoruoti ir tokio 
svarbaus veiksnio kaip llyčių lygybė. Pastaruoju metu Europos Sąjungos šalyse 
lyčių lygybei skiriamas didelis dėmesys, ji pripažįstama kaip viena efektyviau-
siai gyventojų gyvenimo kokybę kelianti, kuri leidžia geriau patenkinti speci-
finių visuomenės grupių poreikius, pagerinti jų gyvenimo kokybę. Lyčių as-
pekto integravimas ir lyčių lygybės įgyvendinimo priemonės – tai nauji meto-
dai, inovacinės socialinės technologijos, plačiai naudojamos pasaulyje ir Eu-
ropos Sąjungoje gyvenimo gerovei kelti, kurios aktyviai taikomos ir Lietuvoje. 
Šiandien požiūris į lyčių problemas tampa atskiro žmogaus ir visos šalies gero-
vės, kultūros ir civilizuotumo rodikliu. 

Vienu iš integruotų gyvenimo kokybės rodiklių laikomas žžmogaus rai-
dos indeksas (angl. HDI – Human Development Index), taikomas Jungtinių 
Tautų nuo 1990 m. Jo sudėtinės dalys yra: gyventojų vidutinė būsimo gyve-
nimo trukmė, kuri apibūdina sveikatos būklę; išsilavinimo lygis, apimantis 
raštingumą ir bendrą mokymosi aprėptį; materialiojo gyvenimo lygis, matuo-
jamas BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios paritetą. 

Žmogaus raidos indeksas Lietuvoje 1995 m. buvo 0,796, 2001 m. – 
0,803, o 2006 m. jis išaugo iki 0,869. Lietuva įėjo į šalių, pasižyminčių viduti-
niu žmogaus socialinės raidos indeksu (2001 m. iš 162 šalių Lietuva užėmė 
47-ąją vietą, 2005 m. iš 177 pasaulio šalių užėmė 39-ąją vietą, 2006 ir 2007 m. 
– 43-ią vietą89) (1 lentelė). 

Pirmoji vieta pasaulyje pagal žmogaus raidos indeksą tenka Islandijai, 
aukštą vietą užima Norvegija, Kanada, Australija ir kt. Lietuva greta Estijos ir 
Latvijos pasižymi aukštu žmogaus raidos indeksu.  Šis indeksas labiau tinka 
tarptautiniams palyginimams, tačiau, siekiant tiksliau nustatyti žmogaus plėt-
ros kokybės rodiklius, įvedami papildomi indikatoriai: lyčių socialinės raidos 

                                                 
88 Giddens, A. Sociology. N. Y., London: W. W. Norton & Company, 2004. 
89 Human Development Report 2007/2008. UNDP, 2008. 
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indeksas, didesnių galimybių lytims suteikimo matas, skurdo rizikos indeksas 
ir kt. 

 
1 lentelė. Lietuvos žmogaus raidos indeksas 2006 m., palyginti su kitomis šalimis 

Žmogaus rai-
dos indeksas 
(angl. HDI) 

Vidutinė bū-
simo gyveni-
mo trukmė 

(metais) 

Raštingumo ly-
gis (proc. nuo 

vyresnių nei 15 
m. gyventojų) 

Mokymosi ap-
rėptis 
(proc.) 

BVP / 1 gyven-
tojui pagal PGP 

($) 

1. Islandija 
(0,986) 

1. Japonija 
(82,4) 

1. Gruzija (100) 1. Australija 
(114,2) 

1. Liuksembur-
gas (77,089) 

41. Slovakija 
(0,872) 

69. Kinija 
(72,7) 

4. Latvija (99,8) 19. Slovėnija 
(92,8) 

45. Antigva ir 
Barbuda 
(17,642) 

42. Estija 
(0,871) 

70. Antigva ir 
Barbuda (72,7)

5. Baltarusija 
(99,7) 

20. JAV (92,4) 46. Barbadosas 
(17,497) 

43. Lietuva 
(0,869) 

71. Lietuva 
(72,7) 

6. Lietuva 
(99,7) 

21. Lietuva 
(92,3) 

47. Lietuva 
(15,739) 

44. Latvija 
(0,863) 

73. Mauricijus 
(72,6) 

7. Ukraina 
(99,7) 

22. Italija (91,8) 48. Latvija 
(15,389) 

45. Kroatija 
(0,862) 

73. Kolumbija 
(72,5) 

8. Slovėnija 
(99,7) 

23. Kazachsta-
nas (91,8) 

49. Seišeliai 
(15,105) 

179. Siera Le-
onė (0,329) 

179. Svazilan-
das (40,2) 

147. Malis (22,9) 179. Džibutis 
(25,5) 

178. Kongas 
(2,81) 

 
Šaltinis: Human Development Report, 2008. http://hdrstats.undp.org/2008 
 
 

Lyčių raidos indeksas (angl. GDI – Gender-related Development Index) 
aprėpia ilgo ir sveiko gyvenimo, prieinamumo prie žinių ir gyvenimo lygio ro-
diklius lyčių aspektu. Lyčių raidos indeksas matuoja šalies pasiekimus lyčių ly-
gybės srityje. Jis tapatus žmogaus raidos indeksui (HDI), tačiau atsižvelgia į 
moterų ir vyrų vidutines gyvenimo trukmes, raštingumo ir gyvenimo lygio 
rodiklius. Lietuvos lyčių raidos indeksas 2006 m. buvo 0,868 ir sudarė net 
99,9 proc. nuo žmogaus raidos indekso (0,869) įvertinimo (2 lentelė). Iš 157 
šalių tik dvi šalys yra aukštesnėje vietoje nei Lietuva, – tai Švedija ir Rumuni-
ja. Atsižvelgiant į kitus žmogaus raidos rodiklius lyčių požiūriu, Lietuvai taip 
pat tenka aukštas reitingas.      
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2 lentelė. Lyčių raidos indekso ir žmogaus raidos indekso palyginimas lyčių nelygybei  
                     matuoti 
 

Lyčių raidos in-
deksas (GDI), 

proc. nuo žmogaus 
raidos indekso 

(HDI) 

Vidutinė būsimo 
gyvenimo trukmė
(moterų proc., plg. 
su vyrų gyvenimo 

trukme) 

Raštingumo lygis 
(moterų proc. nuo 
vyrų, vyresnių nei 

15 metų gyventojų)

Gyvenimo lygis 
(moterų proc. nuo 

vyrų) 

1. Švedija (99,9) 1. Rusija (123,1) 1. Lesotas (122,5) 1. Jungtiniai Arabų 
Emyratai (120,2) 

2. Rumunija (99,9) 4. Kazachstanas 
(117,8) 

17. Argentina 
(100,1) 

9. Islandija (113,4) 

3. Lietuva (99,9) 5. Estija (116,9) 18. Estija (100) 10. Urugvajus 
(112,6) 

4. Vanuatu (99,9) 66. Lietuva (116,5) 19. Lietuva (100) 11. Lietuva 
(111,9) 

5. Bahamų San-
drauga (99,9) 

7. Latvija (115,9) 20. Kataras (100) 12. Slovėnija 
(111,9) 

6. Kenija (99,9) 8. Tailandas (113,9) 21. Latvija (100) 13. Barbadosas 
(111,7) 

157. Palestina 
(92,8) 

157. Nigerija (96,9) 135. Čadas (31,3) 157. Čadas (60,4) 

 
Šaltinis: Human Development Report, 2008. http://hdrstats.undp.org/2008 
 
 

Didesnių galimybių lytims suteikimo matas (angl. GEM – Gender 
Empowerment Measure) parodo, kaip aktyviai moterys dalyvauja ekonomi-
niame ir politiniame gyvenime. Šis integruotas rodiklis išreiškia tokius para-
metrus kaip moterų skaičius šalies valdyme, parlamente; moterų pajamų lygis, 
moterų ekonominė nepriklausomybė. Skirtingai nuo lyčių raidos indekso, ga-
limybių lytims suteikimo matas parodo nelygybę pasirinkimo galimybių srity-
je. Pagal šį rodiklį (0,614) Lietuva užima 42-ą vietą iš 108 šalių. Jungtinių 
Tautų pranešimai ateityje bus nukreipti į žmogaus pasirinkimo galimybių 
matavimą ir jų išplėtimą, kurių turinį sudaro galimybės ilgai ir sveikai gyventi, 
žinių prieinamumas ir gyvenimo lygio kėlimas. 2010 m. Žmogaus raidos pra-
nešimas atspindės būtent šiuos aspektus. 
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Dabartiniu metu civilizuotame pasaulyje pereinama prie konkretesnių 
gyvenimo kokybės matavimų. Eilės šalių vyriausybės jau matuoja gyvenimo 
kokybę ir jos kėlimą laiko savo tikslu. Gyvenimo kokybei nustatyti taikomas 
indeksas, sudarytas iš visumos rodiklių, įvertinančių gyvenamosios, ekonomi-
nės, socialinės – kultūrinės, politinės aplinkos, sveikatos apsaugos, švietimo, 
transporto ir visuomeninio sektoriaus paslaugų, prekių ir paslaugų pasiūlos, 
gamtinių sąlygų bei rekreacijos aspektus.  

Gyvenimo kokybės matavimai buvo atlikti Economist Intelligence Unit90, 
kur buvo apskaičiuotas ggyvenimo kokybės indeksas, naudojant unikalią me-
todiką, t. y. taikant subjektyvias gyventojų pasitenkinimo gyvenimu apklausas 
ir siekiant įvairiose šalyse išsiaiškinti veiksnius, lemiančius gyvenimo kokybę. 
Vermonto universiteto (JAV) mokslininkų grupė sukūrė integruotą gyveni-
mo kokybės rodiklį, pagal kurį gyvenimo kokybę apibūdina devyni pagrindi-
niai žmogaus poreikių parametrai. Šis rodiklis yra šių devynių parametrų, ku-
rių kiekvienas vertinimas proporcingai pagal subjektyvią jų svarbą, derinys. 

Remiantis įvairiais šaltiniais, 2005 m. gyvenimo kokybės indeksas buvo 
apskaičiuotas 111 šalių. Rodiklį sudaro šie gyvenimo kokybės veiksniai:  

1. Sveikata: vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais). (Šaltinis: US 
Census Bureau.) 

2. Šeimos gyvenimas: skyrybų skaičius (1000 gyventojų), konvertuo-
jamas į indeksą nuo 1 (mažiausias skyrybų skaičius) iki 5 (didžiau-
sias). (Šaltiniai: JT; Euromonitor.) 

3. Dalyvavimas bendruomenės gyvenime: indeksas parenkamas nuo 
1, jei šalyje populiari narystė profesinėse sąjungose, būdingas dažnas 
bažnyčios lankymas ir pan., arba 0, jei atvirkščiai. (Šaltinis: World 
Values Survey.) 

4. Materialinė gerovė: BVP vienam asmeniui, prieiga prie švaraus van-
dens. (Šaltinis: Economist Intelligence Unit.) 

5. Politinis stabilumas ir saugumas. (Šaltinis: Economist Intelligence 
Unit.) 

6. Klimatas ir geografija: platuma, kurioje yra šalis, ns nuo jos priklau-
so šiltesnis ir šaltesnis klimatas. (Šaltinis: CIA World Factbook.) 

7. Darbo saugumas: nedarbo lygis (%). (Šaltinis: Economist Intelligence 
Unit.) 

                                                 
90 Didžiosios Britanijos ekonomikos aktualijų leidinio „The Economist“ tyrimų ir konsultacijų 

padalinys, įkurtas 1946 m. 
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8. Politinė laisvė: vidutinis politinių ir pilietinių laisvių indeksas. Skalė 
svyruoja nuo 1 (visiškai laisva) iki 7 (nelaisva). (Šaltinis: "Freedom 
House".)  

9. Lyčių lygybė: vertinamas moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio 
santykis. (Šaltinis: JTVP Žmogaus socialinės raidos ataskaita.) 

Pagal šią gyvenimo kokybės matavimo metodologiją Lietuva užėmė 63 
vietą iš 111 šalių ir aplenkė Latviją (66) bei Estiją (68). Pirmosios trys vietos 
tenka Airijai, Šveicarijai ir Norvegijai, paskutinė – Zimbabvei. 

Tarptautinė konsultacijų bendrovė Mercer Human Research, kuris laikas 
atliekanti gyvenimo kokybės matavimus, nustatė, kad 2006 m. pagal 39 krite-
rijus tarp Europos Sąjungos šalių Lietuva buvo 19 vietoje. Lietuvos gyvenimo 
kokybė buvo aukštesnė, palyginti su mūsų kaimynais Lenkija (20), Estija (21) 
ir Latvija (23).  

Taigi tarptautiniai gyvenimo kokybės palyginimai rodo, kad LLietuvai 
teko gana aukštas reitingas tarp pasaulio šalių – Lietuva įėjo į pirmąjį ša-
lių trečdalį pagal žmogaus raidos indeksą. MMūsų šalis išsiskyrė ypač aukš-
tu gyventojų raštingumo lygiu, mokymosi aprėptimi ir puikiu lyčių rai-
dos indeksu. Tačiau pagal išsamesnį gyvenimo kokybės apibūdinimą – gyve-
nimo kokybės indeksą Lietuva kol kas dar atsiduria žemiau vidutinio lygio. 

Gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija ir sisteminė samprata (o tai 
reiškia – galimybė įvertinti šį sudėtingą reiškinį ir pagrįstai analizuoti) leidžia 
numatyti ateities veiksmingą programą, kuri būtų nukreipta nugalėti negaty-
vias tendencijas ir pozityviai transformuoti šalies gyventojų kokybės turinį.  

 
 
Lietuvos gyventojų materialinė gerovė 
 
Bendrosios tendencijos. Kaip rodo gyvenimo kokybę apibūdinančių 

pagrindinių rodiklių pokyčiai 2000–2008 m., Lietuva, tapusi ES nare, pasiekė 
neblogų rezultatų: sparčiai augo BVP, užimtumas atitiko Lisabonos strategi-
jos reikalavimus, didėjo darbo užmokestis, gyventojų pajamos ir santaupos, 
dėl priimtinų palūkanų normų didėjo paskolų apimtis, įspūdingai augo varto-
jimas, apsirūpinimas būstu, transporto priemonėmis, asmeniniais kompiute-
riais. Tačiau dėl 2008 m. įvykusios globalinės krizės palankios gyvenimo ko-
kybės rodiklių tendencijos „lūžo“ – šalyje atsirado didėjančio nedarbo, darbo 
užmokesčio ir gyventojų pajamų mažėjimo, kartu ir vartojimo lygio kritimo 
grėsmė, o tai neigiamai atsilieps 2009–2010 m. vartojimo lygiui. 
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Neigiamą įtaką gyventojų gyvenimo kokybei Lietuvoje turėjo: blogėjan-
tys demografiniai rodikliai ir didėjantys emigracijos mastai; blogėjantys svei-
katos rodikliai; hipertrofuoto vartotojiško elgesio modeliai ir kultūros, mora-
linių, etinių bei dvasinių vertybių nuosmukis. 

Gyventojų turtėjimas (augančios pajamos ir vartojimas) dar nereiškia gy-
venimo kokybės kilimo. Galima teigti, kad vyksta netgi priešingi procesai: 
materialinė gerovė auga kaip tik gyvenimo kokybės sąskaita – dėl didžiu-
lių žmogaus pastangų, dirbant konkurencijos sąlygomis, dažnai net keliose 
darbovietėse (tai dar draudžia mūsų įstatymai) ir dirbant viršvalandžius svei-
katos sąskaita. Viena vertus, didžiulės darbo pastangos dar sparčiai augti tu-
rinčioje mūsų šalyje dažnai yra būtinybė, vienintelė sąlyga užsidirbti ir oriai 
gyventi. Tačiau, kita vertus, kai materialinė gerovė, turtas ir pinigai tampa 
vieninteliu tikslu, nustelbiančiu asmenybės tobulėjimą, šeimos, žmogiškąsias 
vertybes, kai didžiulė verslo energija yra nukreipta vien tik į pelno siekimą, o 
ne į socialiai atsakingą verslą, – visa tai ardo žmogaus asmenybę ir dėl to nei-
giamai veikia ir visos šalies ekonomiką. Neigiamos demografinių rodiklių 
tendencijos irgi yra nekokybiško gyvenimo pasekmė. Stebėtina, kad Lietuvo-
je, priešingai nei įprasta daugelyje pasaulio valstybių, gyvenimo trukmė mažė-
ja sparčiai augant ekonominei gerovei.  

 
Bendrasis vidaus produktas. Bendrasis vidaus produktas, kaip vienas 

pagrindinių makroekonominių rodiklių, apibūdina šalies ekonominio gerovės 
lygį ir leidžia įvertinti ekonominės politikos veiksmingumą.  

Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu Lietuvoje, 1990–1996 m. 
staigus BVP sumažėjimas siekė net 44 proc. Lietuvos ūkis ėmė atsigauti nuo 
1995 m. ir po 1999 m. Rusijos ekonominės krizės sukelto nuosmukio toliau 
stabiliai augo (2 pav.). Prieš įstodama į ES Lietuva buvo viena iš sparčiausiai 
besivystančių valstybių Europoje ir pasaulyje (2003 m. BVP augimo tempas 
siekė 10,2 proc.). BVP augimas gerokai sulėtėjo tik 2008 m. pabaigoje dėl pa-
saulinės ekonomins krizės įtakos: pagal statistinius duomenis ir ekonometri-
nius modelius įvertintas BVP siekė 111,4 mlrd. litų ir, palyginti su 2007 m., 
padidėjo 3,1 proc. 2008 m. vienam šalies gyventojui teko 33,2 tūkst. Lt BVP. 
Palyginti su ES šalimis, Lietuva pagal šį rodiklį lenkia tik Latviją, Lenkiją, 
Rumuniją ir Bulgariją. 

Lietuvos integracija į ES išplėtė realizacijos rinkas ir sudarė prielaidas už-
sienio prekybai pagyvėti, užsienio investicijoms augti, o tai padėjo sumažinti 
Lietuvos ekonominį ir socialinį atsilikimą nuo labiausiai išsivysčiusių Europos 
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valstybių, tačiau kartu stipri konkurencija ES rinkoje neigiamai veikia kai ku-
rių rūšių tradicinę gamybą ir sukelia kai kuriuos nepageidautinus socialinius 
reiškinius.   
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
 

2 pav. BVP augimo tempai (pokytis, palyginti su praėjusiais metais, 
proc.; 2000 m. = 100) 

 
 

BVP vienam mūsų šalies gyventojui, perskaičiuotas pagal perkamo-
sios galios paritetą (PGP), prieš stojant Lietuvai į ES tesudarė trečdalį ES 
vidurkio. Pastaruoju metu rodikliai gerokai ūgtelėjo teigiama linkme, ir šis 
rodiklis Lietuvoje pasiekė jau 60 proc. ES vidurkio, tačiau palyginimo su ki-
tomis valstybėmis ataskaita teigia, kad Lietuva vis dar smarkiai atsilieka nuo 
ES šalių narių pagal BVP, tenkantį vienam gyventojui, vertinant pagal perka-
mosios galios standartus, ir lenkia tik Bulgariją, Rumuniją, Lenkiją, Latviją, 
Turkiją ir Kroatiją. 

Užsienio ekspertų nuomone, naujosios ES narės tuo pat metu siekia 
dviejų gana priešingų dalykų – gyvenimo lygiu prilygti Vakarų kaimynėms ir 
atitikti eurui įsivesti būtinus reikalavimus. Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, 
vis dar yra vidutinio Vakarų gyvenimo lygio pusiaukelėje. 
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Tačiau ekonomikos augimo, išreikšto BVP, negalima sutapatinti su toly-
giu gyvenimo kokybės gerėjimu. Siekiant pereiti į naująjį darnios ekonomikos 
etapą, prekių ir paslaugų kūrimas turėtų būti skirtas visuomenės gerovei už-
tikrinti, o ne nuolat pinigų kiekiui didinti. Todėl vertinant gyvenimo kokybę 
greta ekonominių bei finansinių rodiklių reikšmingas vaidmuo tenka ir socia-
liniams, ekologiniams, darnios ekonominės gerovės indeksams, nukreiptiems 
į sveikatos, gamtos ir sveikos aplinkos išsaugojimą, švarią gamybą, atsinauji-
nančių energijos šaltinių pramonę, ekologinę žemdirbystę. 

 
 
Gyventojų darbo užmokestis, pajamos, santaupos  
ir paskolos 
 
Pastaruosiais metais nuolat didėjant užimtumui (užimtumo lygis Lietu-

voje nuosekliai didėjo – nuo 57,5 proc. 2001 m. iki 65,0 proc. 2008 m.) ir 
mažėjant nedarbui (aukščiausias nedarbo lygis atkūrus nepriklausomybę buvo 
užfiksuotas 2001 m. – 17,4 proc., o žemiausias – 2007 m. – 4,3 proc.) sparčiai 
augo ir ddarbo užmokestis – pagrindinis gyventojų pajamų šaltinis. Vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis 2000–2008 m. išaugo beveik 3 kartus ir 2008 m. 
siekė 2174 Lt. Ypač aukšti darbo užmokesčio didėjimo tempai buvo įstojus į 
ES ir siekė 17–20 proc. į metus. 

Kaip rodo Lietuvos ggyventojų pajamų pokyčiai, atkūrus nepriklauso-
mybę pajamos nuosekliai augo ir disponuojamosios pajamos vienam asmeniui 
2000–2008 m. padidėjo daugiau kaip du kartus – iki 987 Lt per mėnesį (3 
lentelė). Vidutinės miestiečių disponuojamosios pajamos 2008 m. buvo 1074 
litai vienam namų ūkio nariui per mėnesį, kaimo gyventojų – 811 litų. Di-
džiausi pajamų augimo tempai buvo 2007 metais: palyginti su praėjusiais me-
tais, gyventojų disponuojamosios pajamos padidėjo 26,2 procento. 

Tačiau gyventojų pajamų struktūra pagal šaltinius atspindi neigiamą 
darbo rinkos ir demografinę situaciją šalyje: dėl padėties darbo rinkoje dalis 
žmonių ėmė gyventi iš socialinių pašalpų (5 proc. gyventojų gyvena iš sociali-
nių išmokų,, iš kurių didesnė dalis – kaime), beveik trečdalio namų ūkių (27,2 
proc.) pagrindinis pajamų šaltinis – senatvės pensijos (kaime šis procentas – 
net 36,2 proc.), kurios vis dar gerokai atsilieka nuo vidutinio ES pensijų lygio, 
netgi 7 proc. vieno suaugusio asmens su vaikais namų ūkių gyvena iš pajamų, 
reguliariai gaunamų iš kitų ūkių – dažniausiai alimentų. 
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3 lentelė. Gyventojų darbo užmokestis ir pajamos 
 

Metai 

Vidutinis mė-
nesinis darbo 

užmokestis 
(Lt) 

Vidutinio mėne-
sinio darbo už-

mokesčio pokytis 
(proc.) 

Pajamos (1 namų 
ūkio nariui vidu-

ti-niškai per 
mėn., Lt) 

Pajamų 1 na-
mų ūkio nariui 
pokytis (proc.)

2000 980,8 0,5 415,4 - 
2001 982,3 1,2 409,9 -1,3 
2002 1013,9 3,2 422,0 3,0 
2003 1072,6 5,8 457,6 8,4 
2004 1149,3 7,2 495,8 8,3 
2005 1276,2 11,0 579,7 16,9 
2006 1495,7 17,2 680,8 17,4 
2007 1802,4 20,5 859,3 26,2 
2008 2174,1 17,1 987,0 14,9 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
 
 

Gyventojų indėliai per 2000–2008 m. išaugo net 4,3 karto (3 pav.), o 
2008 m., palyginti su 1993 m. – net 43 kartus. Tačiau nagrinėjant suteiktų 
gyventojams paskolų iir indėlių bankuose pokyčius, matyti, kad nuo 2002 
m. gyventojams suteiktų paskolų augimas ėmė smarkiai viršyti indėlių augi-
mą, t. y. tikėtina, jog vartojimas gerokai viršijo uždirbamas pajamas ir kartu 
vis dar smarkiai augo. Nuo 2001 m. augusios paskolų apimtys pradėjo mažėti 
tik baigiantis 2008 m. Tokie dideli paskolų augimo tempai atspindėjo ne vien 
tik palankią skolintis ekonominę situaciją, patrauklias palūkanų normas, bet 
ir didėjančius vartotojiškus visuomenės poreikius.. 

Gyventojų gerovės matavimai vartotojiškoje visuomenėje atskleidžia tam 
tikrus paradoksus – ppasitenkinimas gyvenimu nedidėja tiesiog proporcin-
gai augančioms pajamoms, t. y. materialinė gerovė dar nedaro žmogaus lai-
mingo. Gyventojų reikmės ir požiūris į jas daugeliu atvejų priklauso ir nuo ša-
lies istorijos, ekonominio išsivystymo, švietimo ir kultūros lygio. Pažymėtina, 
kad pajamų reikšmė individualiai gerovei skiriasi pagal asmens šeiminę padėtį 
ar sveikatos būklę – tos pačios pajamos įvairiems asmenims gali reikšti visiškai 
skirtingą gerovės lygį. 
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3 pav. Gyventojų indėlių ir gyventojams suteiktų paskolų pokyčiai (proc.) 
 
 
Vartojimas. Komandinė administracinė tarybinių laikų ekonomika bu-

vo pajėgi užtikrinti tik pagrindinius poreikius. Deficito samprata ir sunkumai 
jį įsigyjant buvo vienas pagrindinių skirtumų nuo Vakarų rinkų ir būtent va-
karietiškos prekės buvo itin vertinamos. Z. Baumano teigimu, vienas pagrin-
dinių skirtumų tarp komunistinio režimo ir Vakarų vartotojiško kapitalizmo 
buvo galimybės apsipirkti (shopping) stoka. Anot mokslininko, daugumai 
šiuolaikinės visuomenės narių individuali laisvė pasireiškia kaip vartotojo 
laisvė su visais jos priimtinais ir ne visai priimtinais atributais.91 Įgyvendinus 
svajonę laisvai vartoti, pirkimas taip pat pasidarė galimybe parodyti savo per-
kamąją galią brangių prekių parduotuvėse ar didžiuliuose prekybos centruose. 

Šiame kontekste pastaraisiais metais Lietuvoje įspūdingai augo vartoji-
mas: 2000 m. namų ūkių vartojimo išlaidos sudarė 64 proc. BVP, o 2008 m. – 

                                                 
91 Bauman, Z. Freedom. Milton Keynes: Open University Press, 1988. 
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jau beveik 67 proc. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam šeimos nariui 2008 
m., palyginti su 2000 m., padidėjo beveik du kartus ir sudarė 749 Lt per mė-
nesį. 

Gyvenimo lygio pokyčius rodo vartojimo išlaidų struktūra ir vienas iš 
svarbiausių rodiklių šioje srityje – išlaidos, skirtos maistui. Pagal šį rodiklį ga-
lima spręsti apie šalies gyvenimo lygį – kuo mažesnis išlaidų maistui lyginama-
sis svoris, tuo aukštesnis šalies gyventojų gyvenimo lygis. 

Vartojimo srityje Lietuvoje pastebimas akivaizdus proveržis – rinkos re-
formų pradžioje 1996 m. išlaidos maistui sudarė net 55 proc., o 2007 m. – 33 
proc., t. y. 1,7 karto mažiau. Rinkos laikotarpiu ryški tendencija – išlaidų 
maistui lyginamojo svorio mažėjimas (4 lentelė). Tačiau aukštos plėtros šalyse, 
pvz., JAV, ES šalyse senbuvėse, ši išlaidų maistui dalis sudaro 15–20 proc. 

 
 

4 lentelė. Namų ūkių vartojimo išlaidų struktūra (proc.) 
 

 22000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Visos vartojimo išlaidos 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Maisto produktai 44,4 42,4 38,4 39,5 38,8 36,6 33,7 33,1 35,0
Alkoholiniai gėrimai 2,3 2,2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5
Tabako gaminiai 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1
Drabužiai ir avalynė 6,8 6,5 7,9 7,9 8,2 8,6 8,8 9,2 9,3
Būstas, vanduo, elektra,  
dujos, kitas kuras 13,5 13,6 13,2 12,7 12,2 12,0 12,0 12,0 12,3

Būsto apstatymas 4,2 5,1 5,3 3,8 4,2 4,5 5,5 5,8 6,2
Sveikatos priežiūra 4,4 4,5 5,3 4,9 5,2 5,1 5,0 4,8 4,5
Transportas 7,6 7,3 7,1 8,6 8,8 8,8 10,3 10,4 11,0
Ryšiai 3,6 4,5 5,0 5,2 5,0 5,0 5,0 4,9 5,2
Poilsis ir kultūra 3,8 4,0 4,9 4,3 4,4 4,7 5,2 5,5 6,2
Švietimas 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 0,7
Viešbučiai, kavinės,  
restoranai 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1 5,0 4,8 5,2 6,0

Įvairios prekės ir paslaugos 3,0 3,5 4,4 4,3 4,4 4,6 4,9 4,7 5,0
 
* Negalutiniai duomenys. 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
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Taigi Lietuvoje daugiau kaip trečdalis išlaidų maistui (2008 m. – net 35 
proc.) liudija apie vis dėlto nelabai aukštą gyvenimo lygį, tai patvirtina ir kiti 
vartojimo išlaidų rodikliai. 

Teigiamai reikia vertinti išlaidų poilsiui ir kultūrai didėjimą: 2000 m. – 
3,8 proc., o 2008 m. – 6,2 proc.; drabužiams ir avalynei – atitinkamai 6,8 
proc. ir 9,3 proc.; būstui apstatyti – 4,2 proc. ir 6,2 proc., transportui – 7,6 
proc. ir 11,0 proc.; komunikacijoms – 3,6 proc. ir 5,2 proc. Tačiau ypač dide-
lė dalis išlaidų tenka būstui išlaikyti (nuoma, elektra, dujos, šildymas, vanduo, 
komunalinės paslaugos), – nors nuo 2000 m. iki 2008 m jos šiek tiek ir suma-
žėjo, deja, sudaro 12,3 proc. ir suduoda stipriausią smūgį Lietuvos gyventojų 
gyvenimo lygiui. 

Lietuva išsiskiria aukštu aapsirūpinimo transporto priemonėmis lygiu. 
Individualių automobilių skaičius per visą rinkos ekonomikos laikotarpį nuo-
sekliai augo ir 2008 m. buvo registruota 1,6 mln. individualių lengvųjų auto-
mobilių, t. y. tūkstančiui gyventojų teko 490 lengvųjų automobilių (4 pav.). 
2005 m. 1 butui teko 1 automobilis, o 2008 m. – 1,5, arba vidutiniškai 11 au-
tomobilis 2 gyventojams. 2007 m. užregistruota 25,7 tūkst. naujų automo-
bilių, t. y. 41 proc. daugiau nei 2006-aisiais, ir daugiausiai Baltijos šalyse.  
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Pastaruoju metu ypač auga apsirūpinimas informacijos ir ryšių (IRT) 
priemonėmis:: kompiuterių ir interneto paplitimas namų ūkiuose (5 
pav.). Namų ūkių tyrimo duomenimis, 2008 m. asmeninius kompiute-
rius namuose turėjo 48 procentai namų ūkių: mieste – 54, kaime – 34 
proc. Internetu namuose 2008 m. naudojosi 47 proc. visų namų ūkių. 
Mieste interneto prieigą namuose turėjo 53 procentai, kaime – kas tre-
čias namų ūkis (33 proc.).  
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
 

5 pav. Namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais (proc.) 
 
 

Mobiliaisiais telefonais 2008 m. naudojosi 88 proc. visų 16–74 me-
tų amžiaus asmenų. Tarp vyresnio amžiaus asmenų mobiliojo ryšio naudo-
tojų gerokai mažiau nei tarp jaunimo. Mobiliaisiais telefonais naudojosi 98 
procentai 16–24 metų ir 54 procentai 65–74 metų amžiaus asmenų. Mobi-
liojo ryšio skvarba siekė 2008 m. 147 proc. ir užfiksuota beveik 5 mln. aktyvių 
SIM atminties kortelių (t. y. vienam gyventojui tenka beveik 1,5 kortelės). 
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Apsirūpinimas būstu. Vieni svarbiausių gyvenimo kokybės rodiklių – 
gyvenamojo būsto dydis, apsirūpinimas patogumais būstuose, gyvenamoji ap-
linka ir jos įtaka gyventojų sveikatai. Pastaruoju metu Lietuvoje gyvenimo 
kokybės siekis įgyja aiškius europietiškus kontūrus. Todėl ir pagrindine ten-
dencija nekilnojamojo turto rinkoje tampa kainų diferenciacija, paremta būs-
to bei jo gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimu. Visi rinkos dalyviai – tiek 
pirkėjai, tiek pardavėjai – grįžta prie tradicinių būsto vertinimo aspektų – vie-
tos, gamtinės aplinkos, greito susisiekimo galimybių, pastatams naudojamų 
architektūros sprendimų ir medžiagų, aplinkos pritaikymo šeimos bei asme-
niniams poreikiams ir pan.  

Vyksta perėjimas nuo kiekybės prie kokybės. Sparčiai augant Lietuvos 
ekonomikai, visuomenė išsprendė pačius paprasčiausius savo poreikius, be to, 
įgijo daug naujos patirties matydama gyvenimo kokybės lygį Europos šalyse. 
Naujas kokybės suvokimas ir galimybės paskatino daugelį žmonių persikelti iš 
daugiabučių į naują būstą. Tai patvirtina naujai pastatyto būsto dalies Lietu-
vos būsto fonde išaugimas iki 10 procentų per paskutinius ketverius metus. 
Gyvenimo kokybė būsto srityje daugeliui prilygsta laisvei rinktis būstą, lei-
džiantį gyventi pagal pasirinktą gyvenimo būdą. 
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Vienas iš materialinio gerovės rodiklių yra ir nnaujų gyvenamųjų butų 
statyba, ji nuo 2001 m. Lietuvoje nuolat augo. Palankios skolinimosi sąlygos 
ir Lietuvos gyventojų prigimtinis noras susikurti gerovę, apsirūpinant nekil-
nojamuoju turtu, nulėmė didelę naujų butų paklausą. Pagal pastatytų butų 
skaičių Lietuva pirmauja tarp Baltijos šalių (6 pav.). 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
 

7 pav. Gyvenamasis plotas, tenkantis 1 gyventojui (m2) 
 
 
Gyvenamosios patalpos, esančios individualiuose namuose, sudarė 

net 46 proc. 2007 m. pabaigoje gyvenamąjį fondą sudarė 1305,1 tūkst. butų. 
1000 gyventojų teko 388 butai. Vidutiniškai vieno buto dydis sudarė 62,1 m2, 
mieste – 58,2, kaime – 70,1 m2. Vidutiniškai vienam gyventojui teko 24,4 m2 
naudingojo ploto, mieste – 23,2 m2, kaime – 26,8 m2  (7 pav.). Tai palyginti 
aukšti gyvenimo gerovės rodikliai.  

Per pastaruosius 50 metų labai ppasikeitė miesto ir kaimo gyventojų 
santykis (8 pav.). LLietuva jau ne kaimo kraštas – du trečdaliai gyventojų 
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gyvena mieste. Vertinant Lietuvos miestų ir kaimų gyvenimo sąlygas (užim-
tumą, būsto patogumus, prieinamumą prie išteklių, galimybes įgyti išsilavi-
nimą ir gyventi visavertį kultūrinį gyvenimą), gyventojų kėlimasis į miestus 
laikomas teigiama tendencija, tačiau tai dar nereiškia, kad turi būti skatinama 
gyventojų migracija iš kaimo į miestą. Turi būti gerinama gyvenimo kokybė 
kaime, kad žmogus galėtų jaustis gyvenantis sveikoje, gražioje, patogioje ap-
linkoje.  

Gyventojų materialinės būklės raidos tendencijos rodė pastebimą gyve-
nimo lygio augimą Lietuvoje. Lietuvos narystė ES sudarė prielaidas teigia-
miems gyvenimo gerovės pokyčiams šalyje, tačiau kartu siekimas išlaikyti 
Mastrichto kriterijus – pažaboti infliaciją ir biudžeto deficitą pagal nustatytus 
reikalavimus – tam tikra prasme riboja gyvenimo lygio augimo galimybes. 
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 Šaltinis: Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija. 
 

8 pav. Lietuvos gyventojų sudėties pagal gyvenamąją vietą pokyčiai 
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Lietuvos demografinė būklė ir gyventojų sveikata 
 
Demografinė būklė. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje iš esmės 

pakito šalies demografinė raida. Nuo praėjusio dešimtmečio pradžios visų 
demografinių procesų – gimstamumo, mirtingumo, šeimos kūrimo, migraci-
jos – pokyčiai neigiami, kurių pasekmė – gyventojų skaičiaus mažėjimas, de-
populiacija, spartus gyventojų senėjimas. Gyventojų skaičius Lietuvoje pradė-
jo mažėti nuo 1992 m. Lietuvoje 2009 m. pradžioje gyveno 3 346 tūkst. žmo-
nių. Tai 347,7 tūkst. mažiau negu prieš aštuoniolika metų.   

Gyventojų skaičius pirmiausia ėmė mažėti dėl emigracijos, nuo 1994 m. 
– dėl natūralios kaitos, t. y. dėl didesnių mirtingumo negu gimstamumo ro-
diklių. 1995 m. natūralus gyventojų prieaugis pasiekė kritinę ribą, t. y. gims-
tamumo rodikliai yra mažesni už būtinus gyventojų reprodukcijos procesui ir 
ligi šiol mažėja. Šalyje vyksta sparti depopuliacija, vaikų karta nebepakei-
čia tėvų kartos.  

Neigiamos pastarųjų metų demografinių rodiklių tendencijos rodo, kad 
Lietuvos (taip pat ir Europos) vvisuomenės senėjimas ateinančiais dešimt-
mečiais darys nemažą įtaką ekonomikos augimui ir tik dar labiau padidins 
gresiančius ekonominius sunkumus. Kita vertus, gyventojų senėjimas suvo-
kiamas kaip teigiamas socialinis pokytis. Ilgesnė gyvenimo trukmė – tai koky-
biško ir sveiko gyvenimo rodiklis, vienas svarbiausių bet kurios šalies išsivys-
tymo požymių ir žmonijos laimėjimų. 

Lietuvos gyventojų vvidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2008 m. yra 
sutrumpėjusi: vyrų – net 2,7 metų, o moterų – 0,7 metų ir sudaro atitinkamai 
64,9 metų ir 77,2 metų. Per pastaruosius penkis dešimtmečius 60 metų ir vy-
resnių gyventojų dalis tarp bendro gyventojų skaičiaus padidėjo dviem trečda-
liais: nuo 12 proc. 1959 m. iki 20 proc. 2003-iaisiais, o vaikų iki 14 metų dalis 
trečdaliu sumažėjo (nuo 27 iki 18 proc.). Šiuo metu Lietuvoje 60 metų ir vy-
resniu žmonių yra daugiau negu vaikų. Tačiau Lietuva dar neįeina į pirmąjį 
demografiškai seniausių pasaulio šalių dvidešimtuką.  

Demografinės raidos laikotarpiai, kai gyventojų amžiaus struktūra spar-
čiai keičiasi (senėja), praktiškai visose gyvenimo srityse reikalauja laiku priim-
tų ir pagrįstų visuomenės adaptavimo veiksmų. Naujas jauno ir senyvo am-
žiaus gyventojų santykis visuomeneje verčia peržiūrėti ir pritaikyti prie naujų 
poreikių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, socialines garantijas, socialinės 
globos paslaugas, poreikius atitinkančias sveikatos apsaugos, ekologijos prie-
mones (aplinką, gyvenviečių infrastruktūrą, susisiekimą ir pan.). Jei valstybė 
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nereaguoja į pagyvenusių žmonių dalies didėjimą ir jų specialius poreikius, ky-
la pavojus šios grupės gyventojų gerovei. 

Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, išgyvena ššeimos kūrimo krizę. Per 
pastaruosius 10–15 metų labai pasikeitė Lietuvos šeimos demografinės cha-
rakteristikos: santuokų ir tradicinių šeimų skaičius ypač mažėjo 2000–2003 
m. Įstojus į Europos Sąjungą santuokų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vėl 
ėmė didėti (2008 m. rodiklis – 7,2), nors santuokos vis dar atidedamos vyres-
niam amžiui. Pastaraisiais metais skyrybų skaičius gana stabilus – 1000 gyven-
tojų tenka apie 3,3 ištuokų, arba 43 ištuokos 100 santuokų (2008 m.). Pagal 
ištuokų skaičių, tenkantį tūkstančiui gyventojų – 3,1, Lietuva, deja, – viena 
pirmaujančių Europoje. Gausėja porų, kurios gyvena neįregistravusios san-
tuokos, daugėja nepilnų šeimų, ypač niekada nesituokusių. 

Dėl šių pokyčių ggimstamumas pasiekė vieną žemiausių lygių Europo-
je. Per 15 metų suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje sumažėjo nuo 2,02 
iki 1,3 2008 m. Daugumoje Europos šalių gimstamumas irgi labai žemas (taip 
pat vidutiniškai 1,3 vaiko 1 moteriai), kas toli gražu nesiekia to gimstamumo 
(2,1 vaiko vidutiniškai 1 moteriai), kurio reikia tėvų kartai atkurti. 

Tyrimai rodo, kad pagrindinės šeimų nekūrimo ar jų atidėjimo vyres-
niam amžiui ppriežastys yra ekonominės: nepakankamos pajamos, būsto įsi-
gijimo, įsidarbinimo sunkumai, ribotos galimybės suteikti vaikams norimą iš-
silavinimą. Po nepriklausomybes atkūrimo Lietuvoje prasidėjęs ekonominės 
sanklodos kitimas, pirmaisiais pertvarkymo metais išgyventas staigus gyveni-
mo lygio smukimas, nestabilumas ir vykstantys socioekonominių struktūrų ir 
santykių pokyčiai, rinkos ekonomikos įsigalėjimas, nedarbo atsiradimas ir pli-
timas, būsto rinkos susikūrimas, aukštos butų statybos ir pirkimo kainos darė 
ir tebedaro įtaką santuokų ir gimstamumo mažėjimui.92 

Tačiau itin svarbus veiksnys – vvertybių sistemos kitimas. Jaunimui san-
tuoka kaip vertybė menkėja, jauni žmonės vengia įsipareigojimų, jiems vis 
svarbesnė tampa kiekvieno asmens saviraiška, savęs realizavimas profesinėje 
veikloje. Tolerancija dėl neregistruotų santuokų plitimo didėja kiekvienoje 
vis jaunesnėje kartoje.  

 
Emigracija. Viena pagrindinių Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimo 

priežasčių – emigracija, kuri, Lietuvai tapus ES nare, dar labiau išaugo. PPagal 

                                                 
92 Stankūnienė, V. Šeimos transformacijos ir žemo gimstamumo iššūkiai. Lietuvos demogra-

finės raidos iššūkiai. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2007.    
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emigracijos mastus, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, Lietuva pirmavo vi-
soje ES. Statistikos departamento duomenimis, 1990–2008 m. iš Lietuvos iš-
vyko 355 tūkst. gyventojų, deklaravusių išvykimą (9 pav.).  
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
 

9 pav. Emigracijos srautai (tūkst. gyventojų) 
 
 

Šį skaičių dar padvigubina nedeklaravusių išvykimo asmenų skaičius, nes 
tik kas antras ar trečias Lietuvos gyventojas emigruodamas deklaruoja savo iš-
vykimą. Tyrimų duomenys rodo, kad iišvyksta daugiausia jauni, gerą išsila-
vinimą įgiję, verslūs ir iniciatyvūs asmenys, taip pat jaunos šeimos.  

Tyrimų išvadose teigiama, kad pagrindinė emigracijos priežastis – dar-
bas: beveik 70 proc.  emigrantų išvyksta dėl darbo,, 8 procentai – pas anks-
čiau išvykusius šeimos narius ar sudarius santuoką su užsieniečiu, 13 
procentų – mokytis ((pažymėtina, kad studijuojančių užsienio šalyse pro-
centas nuolat auga ir nuo 2001 m. iki 2007 m. padidėjo nuo 4 iki 13 
proc.). 

Priimta manyti, kad emigraciją pirmiausia lemia ekonominiai veiksniai – 
atlyginimų ir gyvenimo lygio skirtumai tarp Lietuvos ir užsienio šalių. Tačiau 
tenka tuo abejoti. Ekonominiai emigracijos motyvai yra pervertinami. Atly-
ginimo dydis nėra vienintelis kriterijus, lemiantis gyventojų pasirinkimą dar-
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bo rinkoje (dirbti ar nedirbti, Lietuvoje ar užsienyje) dar ir todėl, kad pasta-
ruoju metu vis daugiau investicijų skiriama patogiai ir saugiai darbo aplinkai 
kurti.  Darbo vietų kokybė apima ir tokius veiksnius, kaip sąlygos nuolat to-
bulinti kvalifikaciją, galimybė panaudoti turimas žinias ir įgūdžius, dirbti 
aukštą pridėtinę vertę kuriantį darbą, turėti sveikas ir saugias darbo sąlygas, 
užtikrinti geras pajamas. Dirbančių asmenų apklausos duomenimis, tik 68 
proc. iš jų yra patenkinti tokiomis darbo vietomis (senosiose ES valstybėse – 
85 proc.).  Didelė dalis emigracijos – tai atsakas į nekokybiškas darbo vietas.  

Statistikos departamentas prognozuoja, kad 22030 m. Lietuvoje gyvens 
tik 3,12 milijono žmonių, t. y. gyventojų sumažės dar 9 proc. Tai neiš-
vengiamai paveiks ir darbo rinką – mažėjant darbo jėgos pasiūlai ir dirbančių 
gyventojų skaičiui, bus vis sunkiau išlaikyti mokesčių mokėtojų lėšomis finan-
suojamas sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas. Deja, visuomenei senstant 
šių paslaugų poreikis vis didės.  

 
 
Kultūros, moralinių, etinių ir dvasinių vertybių kaita  
 
Moralinių, etinių ir dvasinių vertybių nuosmukis. Ekonomikos ir gy-

venimo lygio srityje Lietuva per 20 nepriklausomybės metų pasiekė laimėji-
mų, o kultūros, moralinių, etinių ir dvasinių vertybių sistemoje šiuo metu 
pastebimos nevienareikšmės tendencijos. Visuotinė materialaus ir finansinio 
aspekto propaganda oficialioje XX–XXI a. pasaulio ekonomikos doktrinoje 
paskatino visame pasaulyje ryškų kultūros, moralinių, etinių ir dvasinių ver-
tybių nuosmukį. Tapo akivaizdu, kad privataus kapitalo suabsoliutinimo 
modeliai prieštarauja socialinio teisingumo idėjoms, griauna tradicinę etiką ir 
moralę, paverčia žmogų pinigų vergu, niveliuoja asmenybę.  Šie reiškiniai ne-
aplenkė ir Lietuvos.  

Pastaruoju metu įvykusi globalinė ekonomikos krizė vertinama daugelio 
iškilių pasaulio ekonomistų (2008 m. Nobelio premijos laureato, Prinstono 
universiteto (JAV) profesoriaus Polo Krugmano; Ženevos universiteto profe-
soriaus, Davoso Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjo Klauso Švabo; Nobelio 
premijos laureato, buvusio Pasaulio banko viceprezidento, Harvardo univer-
siteto profesoriaus Jozefo Stiglitzo, žinomo pasaulyje lenkų ekonomisto pro-
fesoriaus Gžegožo Kolodko ir kt.) kaip krizė, kuri įvyko visų pirma „galvose“, 
kai ryškiai pastebimas moralinių, etinių vertybių nuosmukis paveikė ir eko-
nominį žmonių elgesį bei ekonomikos plėtrą.  
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Sutrikusi vertybių sistema pasireiškia per asmenybės savęs tapatinimo 
praradimą, šeimos instituto krizę, išsilavinimo ir profesionalumo, kultūros 
nuvertėjimą. Žmogaus ir visuomenės sąmonėje nyksta priimtos moralinės 
normos, tirpsta riba tarp gėrio ir blogio. Vis labiau plinta individualus pra-
gmatiškumas, cinizmas, siekimas vien asmeninės naudos, kai pagrindinis gy-
venimo tikslas tampa vartojimas, o ne į profesinis augimas, vidinis, dvasinis 
asmenybės tobulėjimas. Jaunimui būdingas žiaurumo, smurto kultas, į agresiją 
žvelgiama kaip į vertingą savybę, kuri atbukina užuojautos jausmus. Gerumas, 
žmogiškumas, padorumas, inteligentiškumas, savitarpio pagalba kaip vertybės 
nyksta ir menkėja. Jaunas žmogus tokiomis aplinkybėmis sutrinka, nesusi-
gaudo, kokia yra gyvenimo prasmė, kokiu keliu eiti – kaip gyventi, praranda 
gyvenimo orientyrus.  

Psichologai, sociologai ir Bažnyčios atstovai teigia, kad neigiami morali-
niai etiniai principai sustiprėjo visuose visuomenės sluoksniuose. Tai veikia 
visos visuomenės elgesį ir elgesį šeimoje. Pagrindinė depresijos, alkoholizmo, 
narkomanijos, nusikalstamumo didėjimo ir savižudybių Lietuvoje priežastis – 
tai dvasinė tuštuma, gyvenimo prasmės praradimas, neaiškios moralinės, eti-
nės vertybės. Tai mokestis už vartotojiškos ideologijos absoliutizavimą, mate-
rialinės sėkmės kultą ir aukštų žmogiškųjų idealų praradimą. 

 Be kultūros nėra ir moralės visuomenėje. Be moralės nėra ir aukšto lygio 
profesionalo. Moralė – tai labai svarbus kriterijus, ekonomikos ir politikos re-
guliatorius. Be paprasčiausios moralės neveikia ekonominiai, socialiniai įsta-
tymai, nevykdomi nurodymai, negali gyvuoti švietimas, mokslas, menas. Že-
mas kultūros ir moralės lygis lemia nusikalstamumo didėjimą, daro beviltiškas 
pastangas ekonomikoje, visuomenės gyvenime, politikoje. 

 
Kultūra. Nors švietimo srityje pagal studentų skaičių Lietuva pralenkė 

net JAV:  1 tūkst. gyventojų Lietuvoje tenka net 63,93 JAV – 51 studen-
tai, Japonijoje – 31, tačiau 1970–2008 m. laikotarpio Lietuvos statistiniai 
duomenys, atskleidžiantys ryškius kultūrinius pokyčius, patvirtina rinkos lai-
kotarpiu įvykusį vvisuomenės vertybių sistemos perversmą. 

Per beveik 20 metų rinkos ekonomikos gyvavimo Lietuvoje aapsilanky-
mų teatruose ir koncertuose skaičius krito net 75 proc. (10 pav.). 2000 m. 
tūkstančiui gyventojų teko 71 klausytojas, o 2007 m. – tik 44. Nors pagal kul-
tūros srityje dirbančių asmenų dalį, palyginti su visais dirbančiais asmenimis, 

                                                 
93 Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenis, 2008. 
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Lietuva praktiškai atitinka ES vidurkį (ES – 2,4 proc., Lietuva – 2,5 proc.),94 
pvz., teatrų lankymo rodikliai – vieni prasčiausių Baltijos šalyse: Estijoje 1000 
gyventojų tenka 748 teatrų lankytojų, Latvijoje – 378, Lietuvoje – tik 212.  
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
 

10 pav. Apsilankymai spektakliuose, koncertuose, tūkst. (vidutiniškai per parą) 
 
 

Kultūringam žmogui sskaitymas – vienas iš poreikių ir malonumų, nes 
taip jis gali praplėsti savo žinojimą, pasinaudoti kitų išgyventa, apmąstyta ir 
perteikta išmintimi. Skaitymas, keldamas žmogaus išsilavinimo lygį, taikomas 
ir kaip metodas, gerinantis asmens gyvenimo kokybę. BBibliotekų skaitytojų 
skaičius paskutiniais metais labai krito ir pasiekė patį žemiausią lygį per 
pastaruosius 50 metų. Suprantama, tai gali būti siejama su padidėjusiomis 
galimybėmis susirasti reikiamą informaciją ir skaityti knygas internetu, nau-
dojantis virtualiomis bibliotekomis. Tačiau neatmestina prielaida, kad apskri-
tai sumažėjo gyventojų poreikis literatūrai. Remiantis tyrimų duomenimis, 

                                                 
94 EUROSTAT, Labour Force Survey, 2005.  
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net 33,6 proc. 25–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų neskaito grožinės lite-
ratūros, 40,6 proc. – per metus perskaito tik 1–3 knygas.95 Vadinasi, dvasinis 
tobulėjimas ir išsilavinimo lygio kėlimas skaitant knygas randa vietą tik kas 
ketvirto Lietuvos gyventojo vertybių sistemoje.  

Tačiau  muziejų lankytojų skaičius 2007 m., palyginti su 1995 m., išau-
go 48,7 proc. Nors tokį teigiamą rodiklį visų pirma reikėtų sieti su išaugusiu 
užsienio turistų, atvykstančių į Lietuvą, skaičiumi. Vis dėlto, palyginti su Bal-
tijos šalimis, Lietuvos rodikliai gerokai atsilieka: Estijoje 1000 gyventojų ten-
ka 1530 muziejų lankytojų, Latvijoje – 1056, Lietuvoje – 925.  

Lietuva pirmauja ir pagal iišleidžiamų spaudos leidinių – knygų, žurna-
lų, laikraščių – skaičių. Tarp Lietuvoje išleidžiamos grožinės literatūros leidi-
nių viena populiariausių vėlgi amerikiečių literatūra (sudaro 11,3 proc. ir yra 
antroje vietoje po lietuvių literatūros; lietuvių literatūra sudaro 47,8 proc. iš-
leidžiamų grožinės literatūros leidinių).  

 
Kultūros ir dvasinių vertybių sistemos atkūrimas – Lietuvos eko-

nomikos efektyvumo pagrindas. Dabar pasaulyje daug kalbama apie visuo-
menės dvasingumo nuosmukį. Nedvasingumas apėmė ne tik Lietuvos visuo-
menę, jis būdingas visam pasauliui.  Dvasinės kultūros vaidmens nuvertėjimas, 
kai nėra jokio susidomėjimo aukšta kultūra, paprasčiausių žinių, profesiona-
lumo stoka – visa tai dvasios skurdumo išraiška. Dvasinį gyvenimą pakeitė iš-
orinė civilizacija. Technika ir patogumas, susijęs su civilizacija, augantis varto-
jimas gali išstumti dvasinį gyvenimą iš žmogaus veiklos, tačiau nepajėgia jo 
pakeisti. Dvasinė tuštuma skatina agresiją, o ši mūsų gyvenime labai sustiprė-
jo. Agresyvios kultūros formos (TV, žiniasklaida, masiniai renginiai, koncer-
tai, sportas, pramogos), supaprastintos gyvenimo koncepcijos užpildo žmo-
gaus gyvenimą agresija, ir ji vyrauja visose ekonominio, socialinio ir politinio 
gyvenimo srityse. Kaip tai pakeisti?   

Vienintelis būdas – šią agresiją galima nugalėti kultūra. Kultūra nėra ag-
resyvi, agresyvi pusiau kultūra, kultūros stoka. Tikroji bendravimo kultūra, 
žinių kultūra, skaitymo kultūra, ekonominių, socialinių, politinių interesų 
kultūra, verslo kultūra nėra agresyvi, priešingai, ji skatina bendravimą, ben-
dradarbiavimą ir partnerystę.  

Autorė įsitikinusi, kad ššalies kultūra lemia ekonomiką ir politiką, o 
ne atvirkščiai. Jei žemas kultūros, moralės lygis – bus neveiksminga ekono-

                                                 
95 Statistikos departamento tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūrinėje veikloje“, 2006. 
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mika ir ekonominė politika. Kultūros nuosmukis humanitarinėje srityje 
(pvz., literatūroje, mene, muzikoje) būtinai atsilieps ekonomikai. Todėl svar-
biausias tikslas yra susigrąžinti moralines, etines ir dvasines vertybes, pasitel-
kiant kultūrą. Pagrindiniai uždaviniai šioje srityje turėtų būti patriotiškumo 
– tarnavimo Tėvynei, atsakomybės jausmo, dvasingumo, inteligentiškumo 
ugdymas kultūros pagrindu. 

Mūsų šalyje iki šiol nėra  visavertės kkultūros plėtros koncepcijos. Daž-
nai mes suvokiame kultūrą kaip labai siaurą reiškinių sritį – teatras, muziejai, 
muzika, literatūra, kartais šou verslas. Tačiau kultūra – tai didžiulis vientisas 
reiškinys, kuris paverčia žmones, gyvenančius tam tikroje erdvėje, tauta. Į kul-
tūros sąvoką įeina tikėjimas, mokslas, švietimas, žmogiškojo elgesio ir valsty-
bės etinės bei moralinės normos. Tam, kad būtų ir augtų tikroji aukšta vi-
suomenės kultūra, turi būti ir aukštas kultūros žinojimo lygis, kultūros terpė, 
kuriai būdingos ne tik nacionalinės kultūros vertybės, bet ir viso pasaulio ver-
tybės. Mums reikia laiko patikrintų vertybių, klasikinio meno – tai, kas mūsų 
kultūroje gyvuoja amžinai. Tikrasis grožis – amžinas. Grožio vertybės archi-
tektūroje, muzikoje, poezijoje, skulptūroje – amžinos. Ir greta su grožiu am-
žina yra moralė, moralės įsakai: neužmušk, nevok, nemeluok, gerbk savo tėvą 
ir motiną, protėvių tradicijas. Grožio ir moralės ryšys – neabejotinas. Dvasin-
gumas – tai svarbiausias moralės bruožas. Klasika – svarbiausias varomasis 
auklėjimo svertas. Ji visiškai yra priešinga masinei kultūrai, vulgarioms jos ap-
raiškoms.  

Siekiant efektyvios ekonomikos ir darnaus ekonomikos augimo, 
mums iškyla vienas iš pirmutinių, svarbiausių, pagrindinių uždavinių – 
atkurti Lietuvoje visavertę aukštą kultūrą, orientuotis ne tik į materiali-
nes, bet ir puoselėti dvasines vertybes. Atsižvelgiant į svarbiausią šalies 
kultūros pamatą gali stiprėti tautos intelektinis potencialas, didėti eko-
nomikos efektyvumas ir kilti gyvenimo gerovė.  
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NAUJOSIOS INSTITUCIJŲ FUNKCIJOS  
EKONOMIKOJE IR TARPTAUTINĖJE PREKY-

BOJE 
 
 
 
Alfonsas Laurinavičius 
 
 
 

Laikotarpio reikalavimas – sukurti to-
kią aplinką, kad privatus sektorius drįstų ri-
zikuoti ir investuoti kapitalą į prekių bei pa-
slaugų gamybą. 

V. Rudzkienė, R. Jasinavičius 
 
 
Sąvoka naujosios valstybės institucijų funkcijos straipsnyje vartojama 

drauge su kitomis savo prasme panašiomis sąvokomis, kaip vakarietiškos gero-
vės valstybės kūrimas, vadybinės, socialiai orientuotos valstybės tarnybų ir verslo 
funkcijos ir pan. M. Starkevičiūtė straipsnyje Lietuvos ekonominės integracijos 
gairės rašo: narystė ES reiškia, kad atsirado naujų darbų, susijusių su bendros 
ES politikos įgyvendinimu bei ES paramos tvarkymu, o daugelis senų darbų 
tapo nereikalingi, nes jie sprendžiami centralizuotai visos ES mastu, todėl rei-
kia iš naujo įvertinti valstybės institucijų atliekamas funkcijas ir atitinkamai 
pertvarkyti valstybės valdymą, siekiant sprendimų sistemą padaryti efektyves-
nę ir skaidresnę96. Pagrindinis klausimas, kuriuo autorius straipsnyje mezga 
diskusiją su skaitytoju, ar Lietuvos valstybės tarnybos reformos kuria institu-
cijoms palankias prielaidas siekti socialiai atsakingos Vakarų demokratinės 
valstybės filosofijos pateiktų vertybių. Visi sutaria, kad Lietuvos tapsmas ES 

                                                 
96 Starkevičiūtė, M. Lietuvos ekonomikos integracijos gairės. Intelektinė ekonomika. Mokslo 

darbai. 2007, 1(1):84. 
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valstybe nare nesprendė valstybės vidaus reikalų. Atvirkščiai, daugelis autorių, 
tyrinėjančių šias visuomeninių santykių raidos problemas (pvz., B. Melnikas, 
O. G. Rakauskienė, A. Wildavskis ir kt.), tvirtina, kad šie procesai, iškeldami 
daug aiškesnius, maksimalius raidos reikalavimus – įsilieti į ES valstybių ben-
driją ir tapti reikšminga jos ekonomikos (ūkio) dalimi – dar labiau išryškino 
šalies ekonomines problemas. Socialiniai procesai veda į naujo tipo visuome-
nę ir naujo tipo ekonomiką, kuri formuojama vykstant įvairiems integracijos 
ir sintezės procesams97. Kitaip tariant, laikotarpiui būdinga, kad Lietuvai ten-
ka vienusyk spręsti uždavinius: 

– tapti šalimi, gebančia plėtoti nacionalinę ekonomiką naudojantis Eu-
ropos Sąjungos ūkio sukurtomis prielaidomis; 

– praturtinti Europos Sąjungos ekonomiką turimais konkrečios srities 
specifiniais pranašumais.  

Europos Sąjungos ekonomika, jos bendra rinka plėtojama įgyvendinant 
kertinius principus – keturias laisves (laisvą prekių, paslaugų, asmenų ir kapi-
talo judėjimą). Jiems įgyvendinti reikalinga nauja ekonominė aplinka. Muitų 
sąjunga yra vienas iš reikšmingiausių Europos Bendrijos bendros rinkos ele-
mentų. Ši rinka vienija daugiau negu 400 milijonų vartotojų ir yra didžiausia 
rinka išsivysčiusios pramonės pasaulyje. Bendra rinka, neturinti vidinių barje-
rų ir apribojimų vidaus prekybai, sudaranti vienodas prekybai su trečiosiomis 
šalimis sąlygas, – visose Bendrijos valstybėse narėse veikia tarsi ekonomikos 
integracijos ir liberalizacijos katalizatorius, skatinantis plėtoti pasaulinę pre-
kybą.98 Dereguliuotos rinkos ir komercionalizuotos demokratijos socialiniai 
padariniai – tai svarbiausi nacionalinės valstybės, teisės ir apskritai visuome-
ninių santykių raidos XXI a. iššūkiai. Naujoji ekonominė aplinka, jos nuola-
tinis tobulinimas nagrinėjamas daugelyje mokslininkų darbų (pvz., ekono-
mistų – A. Buračo, R. Jasinavičiaus, O. G. Rakauskienės, V. Rudzkienės; vie-
šojo administravimo – B. Melniko, K. Masiulio, A. Krupavičiaus, A. Raipos, 
V. Domarko, teisės – A. Šakočiaus, A. Urmono, A. Vaišvilos ir kt.). Pagrindi-
nė mintis – kaip geriausiu būdu organizuoti prekių ir paslaugų gamybą, kaip 

                                                 
97 Melnikas, B. Strateginiai sprendimai ir nauji iššūkiai viešajai vadybai žiniomis grindžiamoje 

visuomenėje. Naujoji vadyba. Atsakingasis redaktorius A. Raipa. Kaunas: Technologija, 
2007, p. 110. 

98 Stankevičius, R. Problems of International Cooperation and Mutual Assistance Among the 
European Union Customs Authorities. Intelektinė ekonomika. Mokslo darbai. 2007, 
2(2):61. 



 995

gautą naudą paskirstyti gyventojams99. Tai plati tema. Šio straipsnio tikslas – 
panagrinėti naujojo viešojo administravimo koncepciją, reikalaujančią iš es-
mės keisti valstybės institucijų funkcijas šiuolaikinio ūkio plėtros ir gerovės 
valstybės kūrimo kontekste.  

Taigi, Lietuvai tapus ES valstybe nare, iš esmės pasikeitė ekonominė ap-
linka, kuri skatina iš naujo įvertinti valstybės nacionalinių institucijų funkci-
jas. Naujosios demokratinės legitimacijos tendencijos, rinkos dereguliavimas 
kelia reikalavimus modernizuoti valstybės institucijų administracinę veiklą 
plėtojant sąveiką su verslo sektoriumi. Tai klausimas, tiesiogiai susijęs su vals-
tybės institucijų reforma, naujosios viešosios vadybos konceptų diegimu, nau-
ju pareigūnų požiūriu į jiems pavestų funkcijų įgyvendinimą, t. y. jų teisine, 
ekonomine kultūra bei tarnybinių priedermių suvokimu. V. Rudzkienė, R. 
Jasinavičius straipsnyje Ekonominiai modeliai viešajam administravimui tobu-
linti taikliai apibrėžia viešojo sektoriaus ir naująsias viešojo administravimo 
funkcijas – sukurti tokią aplinką, kad privatus sektorius drįstų rizikuoti ir in-
vestuoti kapitalą į prekių bei paslaugų gamybą ir darbo našumo didinimą, taip 
atverdamas naujų darbo ir kitų galimybių aukštos kvalifikacijos darbuoto-
jams100. Naujojo viešojo administravimo tematiką išsamiai nagrinėja įvairių 
šalių mokslininkai (pvz., R. B. Denhardtas, J. E., G. Gordonas, J. E. Lanas, I. 
Macekas, N. Meningas, R. D. Putnamas, A. V. Obolonskis, N. Thomas, A. 
Ritz ir kt.). Šiais klausimais pastaraisiais metais parengta ne viena Lietuvos au-
torių kolektyvinė monografija101. Straipsnyje apsiribosime valstybės instituci-
jų ir verslo įmonių inovatyvios sąveikos aplinkybių nagrinėjimu, remiantis 
nuostata, kad kuriant šiuolaikinės visuomenės gerovę didelę reikšmę turi vie-
šojo ir privataus sektorių pozityvi sąveika sprendžiant ir viešojo, ir privataus 
intereso užtikrinimo klausimus. Kitaip sakant, nagrinėsime, ar naująsias vals-

                                                 
99 Rudzkienė, V.; Jasinavičius, R. Ekonominiai modeliai viešajam administravimui tobulinti. 

Viešasis administravimas. Mokslo darbai. 2006, 1(9):23. 
100 Ten pat. 
101 Pastaraisiais metais išleistos kolektyvinės monografijos: Viešasis administravimas. Atsakin-

gasis redaktorius A. Raipa. Kaunas: Technologija, 2007; Naujoji viešoji vadyba. Atsakingasis 
redaktorius A. Raipa. Kaunas: Technologija, 2007; Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir 
dabartis. Sudarytojai K. Masiulis, A. Krupavičius. Vilnius: Valstybės tarnybos departamentas 
prie VRM, 2007; Minkevičius, A.; Smalskys, V. Valstybės tarnyba užsienio šalyse: raida ir 
tendencijos. Vilnius: MRU, 2008; Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lie-
tuvoje. Mokslinis redaktorius G. Švedas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo institutas 
ir kt. 
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tybės institucijų ir kitų socialinių darinių funkcijas galima laikyti Lietuvos 
ūkio integracijos ir liberalizavimo katalizatoriais. Kaip pavyzdį apžvelgiant 
praktines problemas pasitelkiame socialinių tyrinėjimų, atliktų Lietuvos mui-
tinėje, duomenis, jos įstaigų praktinės patirties analizę. Muitinė pasirinkta ty-
rinėjimo objektu neatsitiktinai. Pastaruoju laikotarpiu muitinė patyrė didelių 
funkcijų pokyčių: tapo tarptautinės prekybos infrastruktūros sudedamąja da-
limi, modernizuotas jos veiklos reglamentavimas, keičiasi organizacinės su-
bkultūros vertybės. 2005 m. Pasaulio muitinių organizacijos (PMO)102 būsti-
nėje Briuselyje buvo patvirtinti pagrindiniai tarptautinės prekybos standartai. 
Jie įtvirtina šias pagrindines muitinės veiklos nuostatas, jos plėtros kryptis, 
nukreiptas palaikyti tarptautinę prekybą: 

– išankstinis elektroninis informavimas; 
– rizikos valdymas; 
– eksportuojamų prekių patikra; 
– partnerystė su verslu. 
Europos Komisija, kaip ir daugelis pasaulio valstybių vyriausybių, pritarė 

šiems pagrindiniams muitinės veiklos tobulinimo standartams. Atsižvelgiant į 
bendrąsias nuostatas, muitinė yra vienas iš Lietuvos valstybės konkurencin-
gumo veiksnys ES ir pasaulyje. Naujųjų funkcijų įgyvendinimas užtikrinamas 
įgyvendinant ilgalaikę strategiją, parengtą vadovaujantis PMO ir ES reko-
mendacijomis, skirtomis kurti naująją muitinių politiką103. Taigi naujojoje 
ekonominėje aplinkoje ji tapo itin reikšminga institucija, t. y. atliekančia tra-
dicines funkcijas ir užtikrinančia Europos Sąjungos, o kartu ir savo valstybės 
ekonominės erdvės ir tarptautinės prekybos grandinės saugumą. 

 
 

                                                 
102 Pasaulio muitinių organizacija – tai viena iš didžiausių tarptautinių, tarpvyriausybinių or-

ganizacijų. Muitinių bendradarbiavimo pradžia laikoma 1947 m. Oficialią jos kūrimo pra-
džią žymi 1950 m. Briuselyje 17 valstybių pasirašyta Konvencija dėl muitinių bendradarbia-
vimo tarybos (Customs Co-operation Council), įsigaliojo 1952 m. CCC pateisino lūkesčius, 
jos apimtys nuolat didėjo ir 1994 m. jai suteiktas Pasaulio muitinių organizacijos (Worldd 
Customs Organization) pavadinimas. 

103 Klevečka, R. Liberalisation of International Trade and Changes of Customs Activity in 
Lithuania. Intelektinė ekonomika. Mokslo darbai. 2007, 2(2):20. 
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Europos Sąjunga – gerovės ir demokratijos erdvė  
 
Europos Sąjungos ūkis formuojasi nuoseklios raidos būdu. Siekiant su-

daryti deramas sąlygas augti, praktiniame gyvenime nuolat plėtojami laisvės, 
saugumo ir teisingumo principai. Šios sąvokos, įtvirtintos Europos Bendrijos 
(Romos) Sutarties 61 straipsnyje104 ir Europos Sąjungos (Mastrichto) Sutarties 
29 straipsnyje105, yra bendras pagrindas plėtoti ekonomiką.  

Tradiciškai ekonomikos varomosiomis jėgomis laikomi verslui naudingi 
ištekliai, politinė aplinka ir visuomenės kultūra. Papildomas, daug lemiantis 
ekonomikos sėkmę veiksnys – naujų technologijų, valdymo (vadybos) naujo-
vių diegimas. Daugelis autorių rašo, kad apskritai dabartinio laikotarpio ski-
riamasis bruožas – iššūkiai, nulemti stiprių technologijų, tapusių sparčios rai-
dos ir esminių pokyčių (virsmo) katalizatoriumi.106 Mokslui žinoma tiesa, kad 
bandymai itin sureikšminti vieną arba kitą socialinės raidos priežastį iškreipia 
tikrovę. Siekiant nuoseklesnės diskusijos su skaitytoju valstybės tarnybų 
funkcijų pokyčių klausimais, reikia glaustai pateikti pagrindines to visa api-
mančio „virsmo“ prielaidas.  

Nors Vakaruose vyraujančios filosofinės nuostatos nesureikšmina eko-
nomikos, vis dėlto istorikai daro prielaidą, kad viena iš pagrindinių priežasčių, 
atvedusių Europą į Antrąjį pasaulinį karą – „senojo žemyno“ ekonominė sui-
rutė. Pasibaigus karui, 1947 m. birželio 5 d. Europai pasiūlytas vadinamasis 
generolo, JAV užsienio reikalų ministro Maršalo (George Catlett Marshall, 
1880–1959) planas – karo nuniokotoms Europos valstybėms skiriama ketve-
rių metų JAV parama ekonomikos sunkumams įveikti. Planas turėjo ir eko-
nominių, ir politinių pasekmių: padėjo atstatyti ūkį ir tapo Europą vienijan-
čiu stimulu. Be to, tarptautinis sandoris pastūmėjo valstybes derybų, tarpusa-
vio bendradarbiavimo link. Pirmiausia Europos valstybėms reikėjo susitarti 
dėl paramos pasidalijimo ir jos panaudojimo. Tuo tikslu 1948 m. balandžio 
16 d. įkuriama Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (EEBO). 
Ji organizuoja šešiolikos Europos šalių, pritarusių Maršalo planui, bendradar-
biavimą prekybos ir finansų srityje. Bendrosios rinkos formavimąsi vainikuoja 

                                                 
104 Consolidate Version of the Treaty Establishing the European Community, OJ C 325-33, 

2002. 
105 Consolidate Version of the Treaty on European Union, OJ C 325-5, 2002. 
106 Arreymbi, J. How Secured are Advanced Economies if Advancing Economies are Less Se-

cured. Intelektinė ekonomika. Mokslo darbai. 2007, 1(1):8. 
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1957 m. Romos sutartis. EEBO susijungia su Euroatomu ir Europos anglių ir 
plieno bendrija, tapdama Europos Ekonomine Bendrija (EEB). Toliau plėto-
jama prekybos liberalizavimo politika ir 1961 m. įkuriama tarpusavio Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.107 Pažymėtina, kad jau ta-
da Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas (jis ir gynybos ministras) 
Vinstonas Čerčilis (1874–1965) iškėlė Jungtinių Europos Valstijų kūrimo 
idėją.  

Naujosios ekonominės sąlygos atgaivino ir tarptautinę prekybą. 1948 m. 
Generalinio susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) sutartys, pagrįstos pre-
kybos liberalizavimo principu, paskatino pasaulio rinkų plėtrą. Europa, kur-
dama naująją ekonomikos politiką, išnaudoja visas raidą skatinančias, gerovės 
valstybės link vedančias aplinkybes (žr. 1 pav.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Ekonominės ir organizacinės gerovės kūrimo prielaidos 
 
 

Pažymėtina, kad to meto ekonomiškai pajėgiausios valstybės JAV ir Ja-
ponija laikėsi uždaros nacionalinės rinkos puoselėjimo politikos. Kaip vėliau 
paaiškėjo, laisvas eksportas, savo rinkų atvėrimas buvo viena iš reikšmingiau-
sių aplinkybių, kuriant Vakarų Europos šalyse gerovės valstybę (Welfare Sta-
te). Septintojo dešimtmečio (palyginti su Maršalo plano įgyvendinimo pra-
džia) Vakarų Europos gyventojų perkamoji galia padidėjo dvigubai. 

Gerovės valstybės raidos kliūtimi, griežtu ekonominės tvarkos išbandy-
mu tapo 1974 m. prasidėjusi stipri ekonominė krizė. Ji išryškina EEB silpną-
sias vietas. Dėl ribotos straipsnio apimties krizės priežasčių plačiau nenagrinė-

                                                 
107 Delouche, F.; Bender, J. ir kt. Europos istorija. Vilnius: Alma littera, 2005, p. 363. 

Europos 
S	jungos 
�kio pra-
našumai 

 
Valstyb�s ES 
nar�s speci-
finiai pra-
našumai 

Naujoji 
tarp- 

tautin� 
prekyba 

 

K
A

T
A

L
IZ

A
T

O
R

IA
I Pasaulio prekybos 

liberalizavimas;  
ES laisvas preki� 

jud�jimas 

Naujosios valstyb�s 
tarnyb� funkcijos 

Gerov�s 
valstyb� 

 
 
 

(Welfare 
State) 



 999

sime. Pažymėsime, kad esminiais Vakarų Europos ekonomikos kliuviniais, be 
perdėm didelio prisirišimo prie JAV valiutos (dolerio), buvo pagrindinių 
pramonės šakų (metalurgijos, laivų statybos, chemijos pramonės ir kt.) atsiliki-
mas, jų nekonkurentabilumas pasaulio rinkose, nepakankamai sutelktos Euro-
pos demokratinių valstybių pastangos bendrai plėtoti tarptautinę prekybą. Tai-
gi, palyginti krizės aplinkybes su dabartiniais ekonominiais sunkumais (finansų 
krize), jos buvo visiškai kitos, reikalaujančios iš esmės pertvarkyti visą ūkį. 

Tarptautinės prekybos raidai itin reikšmingas 1968 m. liepos 1 d. – Ro-
mos sutarties valstybių įkurta Muitų sąjunga. 1973 m. prie EEB prisijungia 
Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, o kitais metais įsteigiama reikšminga Ben-
drijos institucija – Europos Taryba. Ji patvirtinama kaip pagrindinė EEB ins-
titucija. Jos iniciatyva organizuoti visuotiniai Europos Parlamento rinkimai. 
Europos Parlamentas savo veiklą pradėjo 1979 m. birželį ir svarstė pagrindi-
nius ekonominius klausimus:  

� bendros rinkos sukūrimas,  
� Europos valiutos sistemos – bendros atsiskaitymų valiutos (European 

Currency Unit) įvedimas.  
Iškeltam tikslui pasiekti reikėjo sukurti bendrą teisės sistemą. Jos pagrin-

du tapo Suvestinis Europos aktas, pradėjęs galioti 1986 m. sausio 1 d. Esminiai 
Europos valstybių santykių pokyčiai reiškė suvokimą, kad ateitis priklauso pa-
saulinei ekonomikai su liberalia tarptautine prekyba. Naujas ir svarbus žings-
nis kuriant naująją tarptautinę prekybą – 1975 m. EEB Lomės sutartis, atvė-
rusi sienas prekėms iš penkiasdešimties Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandeny-
no šalių. Nuolat didėjo naujosios tarptautinės prekybos tinklas, o kartu iš es-
mės keitėsi požiūris į tarptautinę prekybą. Iškyla nauji reikalavimai – kiekvie-
nos šalies ekonomikai prisitaikyti prie pasaulinės rinkos dėsnių atsisakant ne-
konkurentabilių ūkio sričių, paklūstant tarptautinio darbo pasidalijimo tai-
syklėms ir kt. 

ES vidaus rinkoje, kurioje susiduria įvairūs gyvenimo būdai, tradicijos ir 
klesti tolerancija, naujų idėjų kyla sparčiau – tai skatina ekonomikos plėtrą ir 
didina žmonių gerovę. Vakarų Europos šalys, skatindamos ūkio raidą, imasi 
naujų ekonominių projektų – 1991 m. įsteigiamas Ekonomikos rekonstrukcijos 
ir plėtros bankas. Tai lyg Maršalo plano rekonstrukcija Europos Vidurio ir 
Rytų šalims. 1992 m. vasario 7 d. dvylikos valstybių vyriausybės, kaip buvo 
numatyta 1986 m. Suvestiniame akte, Mastrichte (Nyderlandai) sudaro naują 
Europos Sąjungos sutartį. Naujoji Europos Sąjunga užsibrėžė iki amžiaus pa-
baigos sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. 
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Naujas žingsnis plėtojant ES ekonomiką – Šengeno sutartis, pasirašyta 
1985 m. dėl tarpusavio sienų kontrolės panaikinimo. Pradžioje dokumentas 
turėjo tarpvalstybinio susitarimo statusą, vėliau jis suderintas su kitomis ES 
sutartimis, siekiant plėtoti laisvą asmenų, o kartu ir paslaugų, prekių judėjimą. 
Priėmus 1997 m. Amsterdamo protokolus, Šengeno sutartis tapo acquis 
communautaire sudėtine dalimi su tam tikromis išimtimis kai kurioms vals-
tybėms sutarties dalyvėms. Suprantama, kad vidaus sienų panaikinimas vėlgi 
suteikė naujų funkcijų valstybės tarnyboms, užtikrinančioms valstybių eko-
nominės erdvės, muitų teritorijos saugumą. Muitinė daugumoje Vakarų de-
mokratinių šalių laikoma pagrindine tarnyba, dirbančia pasienyje. Be to, to-
limesnę ES muitinių plėtrą Europa sieja ir su Europos Bendrijos Lisabonos 
strategijos įgyvendinimu, kurios pagrindinės idėjos yra išdėstytos 2005 m. 
spalio 25 d. Europos Komisijos komunikate Europos Tarybai ir Parlamen-
tui108. 

 
Lietuvos ūkio saugumo reikšmė visos Europos Sąjungos  
ekonomikos raidai 
 
Mažai ir atvirai Lietuvos ekonomikai būtų sunku atsiriboti nuo besikei-

čiančios ekonomikos pobūdžio. Įsigalinčios tarptautinio ūkio funkcijų, darbo 
pasidalijimo tendencijos, integracija sustiprina šalių specializaciją. Be to, vei-
kia ir ekonominės geografijos jėgos, skatinančios darbo jėgos ir kapitalo per-
skirstymą tarp sektorių bei ES šalių narių ir lemia ūkio struktūros pokyčius.109 
Kita vertus, kiekviena ES valstybė turi savo vaidmenį, darantį įtaką Bendrijos 
ekonominei politikai daugeliu aspektų. Vienas iš bendrųjų klausimų, kaip už-
tikrinti ekonominės erdvės saugumą. 

Europos Sąjungos valstybės narės, remdamosi Šengeno susitarimu, plėto-
ja bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę110. Nors šio susitarimo eko-
                                                 
108 Commission COM (2005) 532 final. Implementation of the community Lisbon pro-

gramme. Communication from the Council and the European Parliament. The contribu-
tion of taxation and customs policies to the Lisbon strategy. 

109 Starkevičiūtė, M. Lietuvos ekonomikos integracijos gairės. Intelektinė ekonomika. Mokslo 
darbai. 2007, 1(1):84. 

110 Šengeno susitarimas – tai susitarimas tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vo-
kietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško jų 
bendrų sienų kontrolės panaikinimo. Susitarimas yra atviras ir kitoms valstybėms. Lietuvos 
Respublika Šengeno susitarimo nare tapo nuo 2008 m. sausio 1 d. 
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nominė nauda akivaizdi, tačiau Europos Sąjungos vidinių sienų kontrolės pa-
naikinimas iš esmės pakeitė ilgus dešimtmečius kurtą ekonomikos saugumo 
sistemą. Lietuvos požiūriu – tai integracija ir prisiimti tarptautiniai įsiparei-
gojimai, kurie gali būti vertinami kaip ekonominių, organizacinių reformų tę-
sinys. Jų tikslas – modernizuoti šalies ūkį taip, kad jo našumas ir atitinkamai 
nacionalinės pajamos pasiektų bendrąjį ES lygį. Pagrindinės reformų sritys: 

– Ekonomikos atvirumo didinimas sudarant sąlygas sparčiau kaupti ži-
nias. Ekonomikos atvirumas vertinamas pagal užsienio prekybos in-
tegracijos rodiklį; 

– Struktūrinių reformų tąsa. Parama, teikiama ES struktūrinių fondų, 
sudaro prielaidas toliau įgyvendinti struktūrines reformas; 

– ES ir šalies lygmeniu funkcijų paskirstymas ir su tuo susiję instituci-
niai pokyčiai bei administracinių gebėjimų didinimas111. 

Mūsų šalis į Šengeno erdvę įsiliejo 2008 m. Ji, spręsdama naujai iškilusias 
problemas, gali remtis kitų valstybių sukaupta patirtimi. Pavyzdžiui, Suomija 
Šengeno valstybe tapo 1995 m. Susidūrusi su ūkio ir visuomenės saugumo 
problemomis, 1998 m. parengė specialiais tyrimais pagristas policijos ir kitų 
kontroliuojančių institucijų (policinių struktūrų) strateginius planus. Šalies 
teisėsauga susidūrė ir su naujomis pažeidimų rūšimis, susijusiomis su infor-
macinėmis technologijomis, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais ir tei-
sėto verslo panaudojimu nusikalstamai veiklai plėtoti. Pagausėjo nusikaltimų, 
susijusių su narkotikais, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais. Panaši 
padėtis susiklostė, pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitose valsty-
bėse, kai jų sausumos sienos tapo vidinėmis ES sienomis.  

Pažymėtina, kad Šengeno konvencija panaikina pasienio tikrinimus, ta-
čiau nereglamentuoja sienų apsaugos. Vidinių sienų, valstybės ekonominės 
erdvės, muitų teritorijos apsauga laikoma valstybės suverenumo užtikrinimo 
priemonėmis. Taigi ši sritis priskiriama nacionalinei teisei. Tokiu „nutylėjimo 
principu“ išreikšta svarbi nuostata – valstybės narės, remdamosi nacionaline 
teise, užtikrina vidinį savo šalies saugumą.112 Iš to išplaukia, kad Lietuvos Res-
publikos nacionalinėje teisėje būtina įtvirtinti vidinių sienų – ekonominės ir 
muitų teritorijos saugumo užtikrinimo būdus bei priemones. Vienas iš tokių 

                                                 
111 Starkevičiūtė, M. Lietuvos ekonomikos integracijos gairės. Intelektinė ekonomika. Mokslo 

darbai. 2007, 1(1):83–84. 
112 Kuksaitė, A. Europos Sąjungos vidinių sienų saugumą didinančios priemonės. Jurispruden-

cija. Mokslo darbai. 2007, 10(100):49. 
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būdų – vidinių sienų stebėjimas taikant prevencines, kontrolės, operatyvines 
ir kitas muitinės, sienos apsaugos institucijų priemones, siekiant užkirsti kelią 
įvairiems, taip pat ir ekonominiams, pažeidimams. Be to, pagrindinius sienų 
stebėjimo būdus (modus operandi) bei priemones numato Šengeno sienų ko-
deksas113, kuriame įtvirtinta nuostata, kad pagrindinis stebėjimo tikslas – už-
kirsti kelią neleistiniems sienos kirtimams, kovoti su tarpvalstybiniu nusikals-
tamumu.  

Kiekviena valstybė, atsižvelgdama į savo demografinę, geografinę padėtį 
bei išsivystymo lygį, pasirenka pačius tinkamiausius modus operandi. Pavyz-
džiui, naujomis integracijos sąlygomis Suomija organizavo kontrolę visoje ša-
lies teritorijoje ir keliuose.114 Stebint sienas šalies gilumoje galima stabdyti 
transporto priemones, nustatyti keleivių asmens tapatybę.  

Įdomi Vokietijos patirtis įtraukiant į šių procesų kontrolę muitinės mo-
biliąsias grupes. Mobiliosios grupės įsteigtos 1994 m. (Lietuvoje jos pradėjo 
veiklą 2004 m. gegužę). Vokietijos muitinės mobiliosios grupės kontroliuoja 
draudžiamų arba ribojamų prekių įvežimą, eksportą, tranzitą. Nuo 1998 m. 
kartu su sienos apsaugos tarnyba atlieka grynųjų pinigų gabenimo kontrolę. 
Be to, jos veikia ir ne su muitine susijusiose srityse, kartu su kitomis tarnybo-
mis atlieka socialinio draudimo pažymėjimų kontrolę pervežant asmenis ir 
prekes, taip pat ir nelegalaus darbo kontrolę; lydimųjų dokumentų kontrolę 
gabenant žemės ūkio produktus, kuriems taikomos subsidijos ir kt.115. 

Kitas veiksmingas būdas, efektyvinant naujų institucijų funkcijų įgyven-
dinimą – sudarytos bendros stebėjimo grupės. Kaip rodo Europos Sąjungos 
valstybių patirtis, jos padeda užkirsti ekonominius, intelektinės nuosavybės 
teisių ir kitus pažeidimus prie netikrinamų vidinių sienų. Tai nauja tarnybi-
nės veiklos forma, leidžianti vienusyk įgyvendinti ir tradicines, ir naująsias šių 
valstybės institucijų funkcijas. Mūsų sąlygomis pageidautina, kad tokia grupė 
būtų sudaryta, pavyzdžiui, iš Sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos policijos 
eismo priežiūros tarnybos, muitinės kriminalinės tarnybos bei muitinės mo-
biliųjų grupių pareigūnų. Veiksmingumas pasireiškia visapusiška tokios gru-
pės kompetencija. Sienos apsaugos įstaigų pareigūnai turi patirties atpažinti 
                                                 
113 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reg-

lamentuojančių asmenų judėjimą per sieną, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas). 
Europos Sąjungos oficialus leidinys OL L 105, 2006 4 13, p. 1–32. 

114 Kuksaitė, A. Europos Sąjungos vidinių sienų saugumą didinančios priemonės. Jurispruden-
cija. Mokslo darbai. 2007, 10(100):49. 

115 Vokietijos mobiliųjų grupių veikla. Muitinės pažangios patirties biuletenis. 2004/1, p. 12. 
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suklastotus asmens dokumentus, eismo priežiūros pareigūnai – įgalioti stab-
dyti transporto priemones, muitininkai – atpažinti kontrafaksines prekes, su-
laikyti kontrabandą ir kt. Bendros pastangos tikrinant pagal išankstinę in-
formaciją arba atrankos principu, praktinės patirties analizės duomenimis, yra 
nebrangi, tačiau veiksminga, leidžianti geriau užtikrinti šalies viduje saugumą, 
priemonė. Lietuvos teisėsaugos institucijos siekia išbandyti šią veiklos taktiką 
sudarant tarp institucijų bendradarbiavimo sutartis. Tai dalinis klausimo 
sprendimas. Būtina sukurti teisės sistemą, sudarančią prielaidas tokiai bendrai 
veiklai nepažeidžiant žmogaus ir pilietinių teisių. Kad teisėsauga būtų veiks-
minga, nepakanka apibrėžti naujas jų funkcijas – būtina apibrėžti jų įgalioji-
mus (diskreciją) prie vidinių ES sienų sudarant prielaidas ginti šalies ūkio in-
teresus, saugoti visuomenę nuo įvairių grėsmių. Tai vienas iš pagrindinių nau-
josios demokratinės legitimacijos reikalavimų. 

Lietuvos ekonominės geografijos savitumas, kad ji yra tranzito valstybė. 
Lietuva, norėdama būti konkurencinga Baltijos regione, turi užtikrinti saugų 
ir greitą prekių judėjimą per mūsų teritoriją116. Ypač geografinės padėties pri-
valumai išryškėjo Lietuvai tapus Europos Sąjungos valstybe nare. Ji įgijo visiš-
kai kitą statusą ES tarptautinėje prekyboje.117 Todėl reikia atkreipti skaitytojo 
dėmesį į dar vieną reikšmingą, tačiau literatūroje mažai nagrinėjamą ekono-
mikos sritį – Klaipėdos jūrų uosto kaip ES tilto į Rytų rinkas veiklos plėtrą ir 
specifinius saugumo užtikrinimo klausimus. Klaipėda – tai stambus šalies 
transporto mazgas, kuriame susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai 
tarp Rytų ir Vakarų, driekiasi laivybos linijos su visomis pasaulio šalimis.118 
Uosto problemų sprendimas aktualus tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, projek-
tą „Muitinė ir elektroniniai mainai“ iš dalies finansavo Olandija, radijo ryšio 
tinklas sukurtas gavus Švedijos paramą ir kt. Čia itin aktuali PMO iniciatyva 
dėl konteinerių saugumo užtikrinimo, JAV praktika, plėtojama saugant uos-
tus, jūrų kelius. Lietuvos muitinė, kitos sienos apsaugos tarnybos taip pat pri-
sideda įgyvendinant šias iniciatyvas, t. y. sprendžiant prekių gabenimo jūri-
niais konteineriais saugumo ir kitus su tarptautinės prekybos saugumo užtik-
rinimu susijusius klausimus. Šia tematika Lietuvoje organizuojami tarptauti-
                                                 
116 Klevečka, R. Liberalisation of International Trade and Changes of Customs Activity in 

Lithuania. Intelektinė ekonomika. Mokslo darbai. 2007, 2(2):23. 
117 Radžiukynas, J. Ekonominį poveikį turinčių muitinės procedūrų taikymo analizės metodo-

loginiai aspektai. Intelektinė ekonomika. Mokslo darbai. 2007, 2(2):51–59. 
118 Šipavičius A. Muitinės veiklos įtaka Klaipėdos uosto konkurencingumui. Jurisprudencija. 

Muitų politika ir tarptautinė prekyba: mokslo darbai. 2005, 73(65):17. 
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niai forumai, kiti renginiai. Pavyzdžiui, šie klausimai aptarti 2002 m. lapkričio 
22 d. tarpžinybiniame seminare, 2003 m. gegužės 15–16 d. Klaipėdoje su-
rengtoje Pasaulio muitinių organizacijos regioninėje konferencijoje „Tarptau-
tinės prekybos saugumas ir supaprastinimas“ Baltijos šalims ir kt. Muitinės 
departamento iniciatyva sulaukė didžiulio Vyriausybės, Lietuvos žinybų ir or-
ganizacijų dėmesio – priimti nutarimai buvo tarpžinybinio lygio, jie padėjo 
vienyti valstybės ir verslo pastangas Lietuvos mastu, kad atitinkamos naujovės 
būtų kuo sparčiau įgyvendinamos. Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto ir Klai-
pėdos valstybinio jūrų uosto ateitis, o kartu visos Lietuvos ekonomika, daug 
priklauso nuo naujų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcijų plėtros, t. y. 
minėtos rezoliucijos ir kitų modernių tarptautinių iniciatyvų įgyvendinimo, 
pasitelkiant naująsias valstybės institucijų funkcijas, nukreiptas palengvinti 
verslo sąlygas. 

 
 
Naujosios tarptautinės prekybos iššūkiai valstybės tarnyboms  
ir verslui 
 
Visos pasaulio šalys dalyvauja tarptautiniame darbo pasidalijimo procese, 

kuris padeda veiksmingiau panaudoti turimus įvairių šalių išteklius, gaminti 
aukštos kokybės, konkurencingą produkciją ir dalyvauti tarptautiniuose pre-
kių mainuose – tarptautinėje prekyboje. Tai ypač aktualu mažoms valsty-
bėms, nes tarptautinė prekyba yra vienas svarbiausių ir labiausiai kintančių 
pasaulinio ūkio veiksnių. 

Kaip jau rašyta, XX a. penktajame dešimtmetyje pasaulio valstybės, libe-
ralizuodamos prekybą, priėmė Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir preky-
bos (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT). Tarptautinės preky-
bos reglamentavimas nuolat plėtojamas Pasaulio prekybos organizacijos 
(PPO)119 rengiamuose derybų raunduose (pastarasis – Dohos) pasiekiamais 

                                                 
119 Pasaulio prekybos organizacija – tai viena iš didžiausių tarptautinių, tarpvyriausybinių or-

ganizacijų. Idėja įkurti tokio pobūdžio organizaciją kilo 1944 m. Bretton Woodse (JAV) 
konferencijoje. Buvo siekiama derybų būdu įkurti Tarptautinės prekybos organizaciją (In-
ternational Trade Organization). Didžiausias derybų pasiekimas – Ženevos derybų etape 
parengtas Bendrasis susitarimas dėl tarifų ir prekybos (GATT). Susitarimas išaugo į tarp-
tautinę organizaciją su būstine Ženevoje, o dokumentas tapo lyg organizacijos įstatai. Dau-
giašaliai raundai vyko įvairiose pasaulio šalyse ir sprendė tarptautinės prekybos aktualijas. 
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susitarimais, tokiais kaip Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis 
(GATS) ir priimant tarptautines konvencijas, joms įgyvendinti steigiant tarp-
tautines organizacijas. PPO Dohos derybų raunde priimtas dokumentas Do-
hos plėtros darbotvarkė (Doha Development Agenda) numato, kad naujojo 
raundo derybos apims tokius klausimus, kaip importo muitų sumažinimą, pa-
slaugų rinkos liberalizavimą, prekybos taisyklių, ginčų prekių ir aplinkosaugos 
klausimais, peržiūrėjimą. Be to, į PPO darbotvarkę įtraukiamos tokios naujos 
sritys, kaip prekybos palengvinimas, konkurencija, investicijos, elektroninė 
komercija ir kt. 

PPO susitarimai, iniciatyvos, nukreiptos liberalizuoti prekybą mažinant 
muitus, plečiant ir tobulinant tarptautinės prekybos reglamentavimą ir die-
giant naująsias vadybos ir administravimo iniciatyvas, skirtas palengvinti 
tarptautinę prekybą, lėmė spartų tarptautinės prekybos augimą. Vienas iš 
tarptautinės prekybos augimo rodiklių – prekių eksporto ir importo apyvar-
tos tempai, lenkiantys gamybos didėjimo tempus. PPO duomenimis, kiekvie-
nam pasaulinės gamybos padidėjimo procentui tenka 1,6 proc. pasaulinės 
prekybos padidėjimo.  

Šalies sukurto produkto konkurencingumą, jos ekonominę galią rodo 
eksporto ir šalyje sukurto bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis. 2000 m. 
eksporto dalis BVP sudarė 31 proc., o 2008 m. šis rodiklis išaugo ir sudarė 
49,8 proc. Apie vis didėjančią užsienio prekybos reikšmę Lietuvos ekonomi-
koje byloja užsienio prekybos apyvartos (eksporto ir importo apimtis) ir BVP 
santykis. 2005 m. užsienio prekybos apyvarta pirmą kartą šiek tiek viršijo 
BVP mastą, o 2008 m. šis santykis jau sudarė 115 proc. Lietuvos valstybė turi 
nedidelę vidaus rinką, todėl jos ekonomika atvira ir jai būtina aktyvi užsienio 
prekyba. Pripažindama užsienio prekybos svarbą, Lietuva imasi priemonių 
užsienio prekybai ir ypač eksportui, kaip svarbiausiai užsienio prekybos sri-
čiai, plėsti. Sparti eksporto plėtra yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos 
prioritetų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 m. programos įgy-
vendinimo priemonėse numatyta „vykdyti aktyvią politiką eksporto plėtros ir 
skatinimo, esamų rinkų išlaikymo ir naujų įvaldymo srityse, sudaryti sąlygas 
tiems investuotojams, kurie Lietuvoje kurs ir plės produkcijos, turinčios dide-

                                                                                                            
Urugvajaus raunde (1964–1994) nutarta įkurti Pasaulinę prekybos organizaciją (World 
Trade organization). Organizacija įkurta 1995 m. sausio 1 d, ji perėmė iki tol veikusios 
GATT funkcijas bei patirtį, tačiau ji atlieka daug platesnio spektro prekybos sutarčių prie-
žiūrą, turi gerokai platesnius įgaliojimus spręsti tarptautinės prekybos problemas.  
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lę paklausą pasaulio rinkoje, gamybą. Siekiant įvykdyti šias priemones, atitin-
kamos valstybės institucijos operatyviai teikia ūkio subjektams verslo plėtrai 
svarbią informaciją apie pasaulio rinkas ir jų pokyčius, plėtoja eksportuotojų, 
ypač nedidelių įmonių, mokymo ir konsultavimo paslaugas, skatinti Lietuvos 
įmones aktyviau dalyvauti tarptautinėse parodose ir pan.“120  

Išaugus tarptautiniams prekių srautams, Lietuvoje steigiamos tarptauti-
nės eksporto ir importo, logistikos, krovinių ekspedicijos, draudimo ir kitos, 
teikiančios su tarptautine prekyba susijusias paslaugas, bendrovės, sukurti 
nauji krovinių kombinuotojo vežimo organizavimo būdai, naujos sandorių ir 
atsiskaitymo formos – išryškėjo naujos tarptautinės prekybos raidos tendenci-
jos. Pažymėtina, kad Lietuva vykdo bendrą Europos Bendrijos prekybos poli-
tiką, kurią, dalyvaujant ES šalims narėms, formuoja Europos Taryba ir Komi-
sija. Jos sudaro lengvatinius prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis, da-
lyvauja PPO derybų raunduose ir kt. Pokyčiai yra dideli, todėl galima tvirtin-
ti, kad tarptautinė prekyba patiria kokybiškai naują raidos laikotarpį.  

Prekių eksportas, importas, tranzitas priklauso ne tik nuo investicijų į 
konkurencingų prekių pasaulio rinkoms gamybos, šalyje taikomo tarptauti-
nės prekybos režimo, bet ir nuo tarptautinės prekybos procesų valdymo, t. y. 
nuo strateginio tarptautinės prekybos planavimo, eksporto įmonių realių ga-
limybių įvertinimo ir jų vertės didinimo, rinkų parinkimo, eksporto veiklos 
rėmimo lygio ir kitų kvalifikuotai valdomų veiksnių. Kaip jau rašėme, svarbias 
funkcijas administruojant tarptautinę prekybą prie išorinių Europos Sąjungos 
sienų atlieka Lietuvos muitinė. Taigi, siekiant, kad augtų tarptautinės preky-
bos mastai, reikalingos bendros įvairių sričių pastangos. Būtina optimaliai iš-
naudoti ir ES ūkio sukurtas tarptautinei prekybai palankias prielaidas, ir šalies 
specifinius pranašumus. Naujosios tarptautinės prekybos sąlygos reikalauja 
ryžtingų ir efektyvių šalies verslo ir tarptautinę prekybą administruojančių 
valstybės institucijų pokyčių, o tai savu ruožtu išryškina naują tendenciją – 
didėjantį aukštos kvalifikacijos tarptautinės prekybos, muitinės specialistų 
poreikį.  

Muitinės uždavinių įvairovė kelia aukštus reikalavimus muitinių admi-
nistracijoms. Lietuvos muitinė buvo atkurta 1990 m., ir nuo pirmų savo veik-
los dienų vienu pagrindinių jos uždavinių buvo įsijungti į Europos Sąjungos 

                                                 
120 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–

2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“. 2005 m. kovo 24 d. Nr. 
315. Valstybės žinios. 2005, Nr. 40-1290. 
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muitinių bendriją. Tai reiškia, kad per labai trumpą laikotarpį reikėjo sukurti 
ir įdiegti vakarietišką įstaigų, pareigūnų administravimo modelį. Europos 
Komisijos 2002 m. spalio 9 d. pranešimo dėl Lietuvos pasirengimo ES narys-
tei išvadose pagal derybinį skyrių „Muitų sąjunga“ pažymėta, kad Lietuvos 
muitinė, pasiekusi nuolatinės pažangos muitų teisės aktų derinimo srityje, tu-
rėtų sustiprinti administracinius ir teisės aktų kontrolės (administrative and 
enforcement) gebėjimus. 2002 m. gruodžio 3 d. Euromuitinės pateiktoje Mui-
tinės departamentui prie Finansų ministerijos ketvirtosios pažangos ataskai-
toje, parengtoje atsižvelgiant į Lietuvos muitinės veiklos 2002 09 01–2002 11 
30 laikotarpio rodiklius (Lietuvos muitinei įgyvendinant Euromuitinės me-
todinę pagalbą pagal Lietuvos PHARE 2000 m. nacionalinės programos (LT 
0003) projektą „Muitinės procedūrų ir praktinės veiklos gerinimas Lietuvos 
muitinės departamente ir teritorinėse muitinėse“ LT 0003–02 priemonių 
planą), ir kituose dokumentuose nuolat buvo pabrėžiami silpni administraci-
niai gebėjimai. Lietuvos Respublikos muitinės 2006–2008 m. strateginės 
veiklos plane įrašytas vienas iš ilgalaikių tikslų – „siekti, kad muitinė taptų 
efektyviai dirbančia, gebančia greitai adaptuotis, lanksčia ir konkurencinga 
organizacija“. Spręsdamas personalo ruošimo problemas, Muitinės departa-
mentas pagalbos kreipėsi į Mykolo Romerio universitetą. 2000 m. pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis121 sudarė prielaidas kurti aukštos kvalifikacijos   
personalą, spręsti naujojo viešojo administravimo problemas, remiantis kom-
petentingu personalu. 

 
 
Aplinkybės, reikšmingos naujoms muitinės funkcijoms rastis 
 
Prekybos globalizavimas ir palengvinimas šiandien yra pagrindiniai Pa-

saulio prekybos organizacijos darbotvarkės klausimai. Prekybos kliūčių paša-
linimas – tai tik viena iš problemų. Ne mažiau aktualus klausimas – saugumo 
užtikrinimas tarptautinėje prekybos grandinėje. Europos Sąjungos instituci-
jos, dalyvaujant ES valstybių narių įgaliotiems atstovams, formuoja Bendrąją 
užsienio politiką, kurios sudedamoji dalis yra muitų politika. Ją įgyvendina 
kiekvienos šalies nacionalinės muitinės per savo strategijas, kurios atspindi   
siekiamus tikslus ir svarbiausius uždavinius. Didelę įtaką kuriant muitinės 

                                                 
121 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos teisės 

universiteto 2000 m. lapkričio 16 d. Bendradarbiavimo sutartis. 
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strategiją turi: Lisabonos strategija122, pasaulio prekybos globalizavimas, šalių 
narių vykdoma užsienio prekyba, jos supaprastinimas, saugumo užtikrinimas 
ir rizikos valdymas. Tarptautinė prekyba yra įvairialypė. Ginklai, sprogmenys, 
narkotikai taip pat yra prekės, kurios gali valstybei ir visuomenei kelti grėsmę 
– reikalauja ypatingos kontrolės. Jų kontrolę privalo užtikrinti muitinės, šioje 
srityje turinčios neįkainuojamos patirties. 

Saugumo reikalavimams užtikrinti nuolat daug dėmesio skiria Europos 
Komisija ir PMO. Europos muitinės kodekso naujoji redakcija123 taip pat 
numato saugumo užtikrinimo reikalavimus Europos muitinėms. Ne mažiau 
svarbus ir PMO vaidmuo vystant ir užtikrinant tarptautinės prekybos gran-
dinės saugumą124. Pažymėtina, kad tarptautinės prekybos, muitų politikos 
pokyčiai diktuoja naujus reikalavimus muitinėms. Kaip žinome, anksčiau 
muitinės veiklos reguliavimas rėmėsi tarptautinėmis konvencijomis, kurios 
per tam tikrą laiką būdavo įgyvendinamos konvenciją ratifikavusiose valsty-
bėse. Pavyzdžiui, galima paminėti keletą jų kaip itin reikšmingų muitinių 
veiklos raidai: 

� 1973 05 13 Tarptautinė muitinės procedūrų supaprastinimo ir sude-
rinimo konvencija (dar vadinama Kioto konvencija125); 

� Tarptautinė konvencija dėl tarpusavio administracinės pagalbos už-
kertant kelią muitinės įstatymų pažeidimams, vykdant šių pažeidimų 
tyrimą ir su jais kovojant (dar vadinama Nairobio konvencija126);  

� Dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos 
konvencija (CITES) (dar vadinama Vašingtono konvencija127) ir kt.  

                                                 
122 Lisabonos strategija – ambicingi tikslai paversti ES konkurencingiausia ir dinamiškiausia 

žinių ekonomika pasaulyje, užtikrinančia darnų ekonomikos augimą, daugiau ir geresnių 
darbo vietų bei didesnę socialinę sanglaudą. Pagrindinė misija – sudaryti palankias sąlygas 
augimui ir darniems viešiesiems santykiams. Ji apima įvairias sritis: vidaus rinką, informaci-
nę visuomenę, mokslinius tyrimus, švietimą, struktūrines ekonomikos reformas, stabilios 
valiutos ir makroekonomikos politiką. 

123 Modernizuotas muitinės kodeksas – Europos Parlamento ir Tarybos 2008 balandžio 23 d. 
reglamentas Nr. 450, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą. 

124 Klevečka, R. Liberalisation of International Trade and Changes of Customs Activity in 
Lithuania. Intelektinė ekonomika. Mokslo darbai. 2007, 2(2):19. 

125 International Customs Convention on the Simplification and Harmonization of Customs 
Procedures (Kyoto Convention), 13 May 1973. 

126 International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Inves-
tigation and Repression of Customs Offices (Nairobi Convention), 9 June 1977. 
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Konvencijų įgyvendinimas trukdavo dešimtmečiais ir tai žymėjo muiti-
nių veiklos raidos epizodiškumą. Per pastaruosius du dešimtmečius įvyko di-
džiulių pokyčių, tačiau reikia manyti, kad didžiausią virsmą sukėlė ekonomi-
kos globalizavimas ir pasaulyje atsiradusi reali terorizmo grėsmė. Tai pagrin-
diniai – naujosios civilizacijos iššūkiai. 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykiai privertė 
Niujorką, Europą ir kitas pasaulio valstybes iš naujo įvertinti valstybių ir vi-
suomenės saugumo užtikrinimo sistemos patikimumą. Buvo atkreiptas dėme-
sys, kad sprogmenys, ginklai, narkotikai kaip prekės nėra tinkamai kontro-
liuojami. 

Pirmiausia tai keičia muitinės, kaip valstybių institucijos, įgyvendinan-
čios muitų politiką, socialinį vaidmenį, o kartu ir veiklos modelį, t. y. perei-
nama nuo konvencijų įgyvendinimo prie strateginio valdymo principais pa-
grįstos veiklos. Lietuvos muitinės pirmąją strategiją patvirtino LR finansų 
ministras 1999 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 191. Tai pasirengimo narystei Eu-
ropos Sąjungoje strategija, kuri buvo atnaujinta 2002 m. Šiuo metu įgyvendi-
nama Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. balandžio 8 
d. įsakymu Nr. 1B-260 patvirtinta Lietuvos Respublikos muitinės strategija 
2005–2010 metams128. 

Verslas gerai suvokia naująją tarptautinės prekybos politiką ir su tuo susi-
jusius muitinės pokyčius, ir, kaip rodo socialinių tyrinėjimų duomenys129, ti-
kisi permainų, palankių tarptautinio verslo, tarptautinės prekybos plėtrai – 
kelia gyvenimo diktuojamus reikalavimus. Daugiausia dėmesio skiriama vers-
lui reikšmingų procedūrų tobulinimui. Verslininkai pageidauja: 

– centralizuotai parengtų ir vienodai taikomų teisės aktų aiškinimo, jų  
interpretavimo; 

– logiškai pagrįstų ir aiškių muitinės darbo reglamentų, susijusių su 
muitinės procedūromis; 

– ūkio subjektų informavimo argumentuotai pagrindžiant tam tikrų 
muitinės procedūrų reikalingumą; 

– „vieno langelio“ ir „vieno sustojimo“ principų įgyvendinimo; 

                                                                                                            
127 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES) (Washington Convention), 3 March, 1973. 
128 Muitinės pažangios patirties biuletenis. 2006, Nr. 3(18)–4(19). 
129 Straipsnyje remiamasi autoriaus atliktais socialiniais tyrinėjimais bei (tns gllup) projekto Pe-

reinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės Ūkio subjektų poreikių identifikavimas 
siekiant pagerinti Lietuvos muitinės elektroninių paslaugų kokybę (Nr. 2005/017-494-04-
02-0002) 2008 metų duomenimis. 
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– realaus  supaprastintų muitinės procedūrų supaprastinimo; 
– informavimo apie supaprastintų procedūrų teikiamą naudą ūkio sub-

jektams; 
– muitinės naujoves diegti tik visiškai joms pasirengus.  
Tai dalis verslo poreikių, kuriuos turėtų tenkinti muitinė ir kitos valsty-

bės institucijos, dalyvaujančios tarptautinės prekybos procesuose. Pažymėti-
na, kad Lietuvos politika valstybės tarnybos srityje pripažįstama kaip pati vi-
sapusiškiausia ir nuosekliausia, palyginti su kitomis Vidurio ir Rytų Europos 
Sąjungos šalimis. Tokią išvadą daro SIGMA ekspertai130.  

Sociologiniai tyrimai taip pat leidžia teigti, kad Lietuvos muitinė sėk-
mingai įgyvendina reformas – integruojasi Europos Sąjungos muitinėje ir 
pelno nuolat didėjantį verslininkų pasitikėjimą (žr. 2 paveikslą). 

Taigi šių dienų Lietuvos muitinė valdoma, jos reformos vykdomos nuo-
sekliai, planingai remiantis ilgalaike strategija. Strategijos formavimo procesas 
apima visą kompleksą strateginių sprendimų parengimą ir įgyvendinimą. Be 
to, tai dinamiškas ir nuoseklus procesas, padedantis organizacijai laiku prisi-
taikyti prie išorės aplinkos pokyčių ir veiksmingai išnaudoti savo turimą po-
tencialą. Strategijos savitumas – ji turi tikslinę orientaciją, ilgalaikį veiksmų ir 
priemonių planavimą jiems įgyvendinti atsižvelgiant į organizacijos turimų iš-
teklių potencialą, sudaro prielaidas nuolat vertinti organizacijos stiprybes ir 
silpnybes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 pav. Muitinės pokyčiai sprendžiant tarptautinio verslo klausimus Lietuvai tapus ES 

valstybe nare 

                                                 
130 Cardona, F. Lietuvių biurokratija – pavyzdinė. Gerąja prasme. Valstybės tarnybos aktualijos. 

2009 m. sausis–vasaris. Nr. 15, p. 12–13. 
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Ekonomikos raidos tendencijos skatina naujas funkcijas 
 
Pokario Europos kūrėjų troškimai išsipildė. Šiandien demokratijos jėga – 

visų Europos šalių jėga. Nors pastarieji dešimtmečiai gana sudėtingi, pažymėti 
karais, teroro išpuoliais, o dabartis – ekonominiu sunkmečiu, tačiau Europa 
išliko žemynas, kuriame gerbiamos žmogaus teisės, gebama spręsti ūkio pro-
blemas demokratinių valstybių sutelktais pajėgumais. Pažymėtina, kad ir pa-
saulinės rinkos liberalizacijos sąlygomis toliau plėtojama gerovės valstybės idė-
ja. 

Lietuvos integracija į ES ir NATO, auganti tarptautinio terorizmo ir or-
ganizuoto nusikalstamumo grėsmė, vykstantys globalizacijos procesai bei in-
formacinių technologijų plėtra taip pat lemia sparčius šalies politinio, eko-
nominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo pokyčius. Visa tai didina valstybės 
strateginio valdymo reikšmę visose valdymo srityse. Lietuvos Respublikos 
muitinės išorinės ir vidinės aplinkos pokyčiai skatina naujas funkcijas, turi 
svarbią įtaką jos strateginei ir taktinei veiklai. Lietuvos Respublikos muitinės 
veiklos strategija 2005–2010 metams parengta vadovaujantis Europos Komi-
sijos bei Pasaulio muitinių organizacijos dokumentais ir atsižvelgiant į nacio-
nalinę reglamentaciją. 

Reaguodamas į pasaulinės ekonomikos, pasaulinės prekybos plėtros ten-
dencijas, Europos Komisijos Muitų ir mokesčių generalinis direktoratas 2007 
m. atnaujino ir praplėtė muitinės strateginių direktyvų (Customs Blueprints) 
sąrašą, nes „laikotarpio savitumai reikalauja muitinių administracijų vadybi-
nius gebėjimus pakelti į kur kas aukštesnį kokybinį lygį“131. Atnaujintasis 
muitinės strateginių direktyvų rinkinys praplėstas nuo 13 iki 22 pagrindinių 
sričių.  Tai esminių reikalavimų sistema, metodologinis pagrindas plėtoti šiuo-
laikinės muitinės funkcijas, administracijų gebėjimus siekiant įveikti vis nau-
jus iššūkius.  

Muitinės strategines direktyvos, 1998 m. parengtos Europos Komisijos 
Muitų ir mokesčių generalinio direktorato iniciatyva, tapo reikšmingos ne 
vien tiktai Europos valstybėms (kaip buvo numatyta), siekiančioms Europos 
Sąjungos narystės. Strateginės direktyvos yra praktinio pobūdžio gairės, ku-
rios, pasitelkus ES geriausią praktiką, nustato aiškius kriterijus, padedančius 
muitinės administracijoms įvertinti savo veiklos efektyvumą ir kurti indivi-

                                                 
131 Kovacs, L. Įžanga. Muitinės strateginės direktyvos (Customs Blueprint), 2007 m. papildytos ir 

pataisytos Europos Komisijos Muitų ir mokesčių generalinio direktorato. 
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dualias strateginių reformų programas. Jos pasiteisino kaip naudinga priemo-
nė įvertinant muitinės administracijos veiklos efektyvumą, reformas vykdan-
čiose ir joms pagalbą teikiančiose valstybėse. Atsiradusios kaip gairės narystės 
Europos Sąjungoje siekiančioms valstybėms, šiuo metu sėkmingai įgyvendi-
namos visose kaimyninėse valstybėse, tokiose kaip Balkanų šalys ir kitose Eu-
ropos valstybėse partnerėse, kurios pageidauja sustiprinti savo administraci-
nius gebėjimus, siekia dalyvauti naujojoje tarptautinėje prekyboje – supapras-
tinti tarptautinės prekybos muitines procedūras ir procesus pagal ES standar-
tus. Be to, muitinės strateginės direktyvos taikomos kitose trečiosiose valsty-
bėse (pavyzdžiui, Azijos ir Pietų Afrikos), įgyvendinant jų muitinės reformų 
ir modernizavimo projektus.  

Mūsų įsitikinimu, rašo L. Kovacas ir kiti ekspertai, rengę naująjį strate-
ginių direktyvų rinkinį, šių dokumentų sėkmę lėmė tai, kad šiuolaikinės mui-
tinės tarnybos visame pasaulyje susiduria su panašiomis problemomis ir iššū-
kiais, reikalaujančiais keisti veiklos pobūdį. Tai aplinkybė, nulėmusi poreikį 
atnaujinti ir praplėsti strateginių direktyvų sąrašą. Modernios muitinės su 
naujomis tarptautinės prekybos administravimo ir kontrolės funkcijomis kū-
rimas labai sudėtinga užduotis valstybėms, siekiančioms įsilieti į globalios 
ekonomikos procesus, naudotis liberalios tarptautinės prekybos teikiamomis 
galimybėmis. Modernios Europos Sąjungos muitinės kaip mokesčių rinkėjos 
vaidmuo keičiasi plečiant jos funkcijas bent keliomis naujomis kryptimis, nu-
statant reikalavimus:  

– dalyvauti reguliuojant išorinę prekybą su trečiosiomis šalimis; 
– kurti naujus prekybos kontrolės modelius, pasitelkiant elektronines, 

informacines priemones; 
– remti Bendrijos verslininkus sudarant jiems prielaidas sąžiningai kon-

kuruoti pasaulinėje rinkoje;  
– didinti muitinės reikšmę kovoje su organizuotu nusikalstamumu, pa-

žeidimais, keliančiais grėsmę valstybėms ir apskritai pasauliu;  
– užtikrinti gyventojų saugumą ir kt.  
Taigi visame pasaulyje šiuolaikinės muitinės tarnybos susiduria su pana-

šiomis problemomis ir iššūkiais. Kiekviena muitinės administracija, įgyven-
dindama reformas, atlieka itin sudėtingą užduotį užtikrinant būtinus admi-
nistracinės veiklos gebėjimus. Be mokesčių surinkimo funkcijos, muitinė turi 
efektyviai ir veiksmingai valdyti ir kontroliuoti išorines sienas, užtikrinant ir 
plačiosios visuomenės, ir ūkio subjektų, vykdančių prekybą, interesus. Kartu 
keičiasi ir funkcijų įgyvendinimo metodai: nuo griežtai teisinio veiklos regla-
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mentavimo pereinama prie sutartinio, diegiant naujosios viešosios vadybos 
konceptus. Muitinė, vykdydama jai būdingą kontrolės funkciją, neturi suda-
ryti kliūčių teisėtam verslui. Ji, suvokdama verslo poreikius, siekia, kad būtų 
palengvintos tarptautinės prekybos sąlygos. Tyrimų duomenimis, verslas su-
interesuotas tarptautinės prekybos liberalizavimu ir tikisi didelių muitinės, 
kaip tarptautinės prekybos infrastruktūros, pokyčių (žr. 1 lentelę).  
 
1 lentelė. Muitinės modernizavimo kryptys  
 
Eil. 
Nr. 

Pagrindinės muitinės modernizavimo kryptys  
(verslininkų nuomonė) 

Bendro apklaustųjų 
skaičiaus proc. dalis

1. Prekes muitinės postui fiziškai pateikti tik tada, jei nu-
spręsta jas ir / arba dokumentus tikrinti 

88 

2. Automatizuoti informacinę sistemą (per kurią galima 
užsisakyti ir gauti garantiją) 

87 

3. Sudaryti sąlygas prekes deklaruoti internetu kitų ES ša-
lių muitinėse 

71 

4. Įdiegti „vieno langelio“ sistemą, kurią koordinuotų pri-
vati struktūra 

44 

5. Įdiegti „vieno langelio“ sistemą, kurią koordinuotų 
muitinė 

40 

6. Įdiegti sisteminį auditą  30 
 
 

Atliktos verslininkų apklausos taip pat rodo, kad verslas turi priekaištų 
muitinei dėl jai priskirtų funkcijų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, apie 60 proc. 
verslininkų, dalyvavusių apklausose, pageidauja geresnio informavimo jiems 
aktualiais tarptautinės prekybos klausimais, 35 proc. nepatenkinti, kad per il-
gai sprendžiami jų klausimai ir kt. Tyrimų duomenys leidžia daryti apibend-
rinančią išvadą, jog globalizacija, sparčiai augantys prekybos mastai bei krovi-
nių srauto apimtys reikalauja, kad būtų suderinti muitinės teisės aktai, taisyk-
lės ir procedūros, sparčiai apdorojami duomenys taikant automatines duo-
menų apdorojimo priemones, e. muitinės koncepcijos įgyvendinimo. Pažy-
mėtina, kad Lietuvos, kaip naujosios Europos Sąjungos valstybės narės, vals-
tybės tarnyba yra gerai vertinama, pasiekė akivaizdžių rezultatų. Responden-
tams pateiktas klausimas, kaip pasikeitė muitinė Lietuvai tapus ES nare (žr. 3 
pav.). 
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3 pav. Muitinės pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos valstybe nare 

 
 

Kaip jau rašyta, plėtojant korporatyvizmo idėjas pasikeitė muitinės ir ki-
tų valstybės institucijų funkcijų įgyvendinimo būdai. Moderni visuomenė ir 
valstybės institucijų veikla joje yra organizuojama darbo pasidalijimo ir ben-
dradarbiavimo principu, todėl atliekant savo funkcijas būtina pažinti specia-
lias tos srities veiklos elgesio normas132. Viešojo ir privataus intereso suderi-
namumo idėja nėra visiškai naujas, neišdiskutuotas reiškinys. XIX a. politinės 
ekonomikos teoretikai iškėlė idėją, kad „viešasis interesas tenkinamas tik tada, 
kai laisvai leidžiama rinktis privatiems interesams“, „naujosios dešinės“ atsto-
vai siūlė siaurinti „viešąjį [valstybinį] sektorių“ ir atverti platesnes galimybes 
rinkos mechanizmams, kad net viešasis sektorius veiktų taip, jog atitiktų „pri-
vataus sektoriaus“, arba rinkos „vadybos“ principus.133 

Šių dienų socialinėje teorijoje pagrindinė idėja – siekis įtraukti valstybės 
tarnybas į pilietinę visuomenę, suartėti su ja. Pagal naująsias funkcijas valsty-
bės tarnybos yra atsakingos ir valstybei, ir visuomenei. Jų veiksmingumas pri-
klauso nuo visuomenės, o nagrinėjamos temos požiūriu – nuo tarptautinės 
prekybos bendruomenės paramos. Kita vertus, ekonomikos raidos tendenci-
jos keičia ne vien tiktai valstybės institucijų, bet ir verslo funkcijas. Verslas tu-
ri prisiimti dalį atsakomybės užtikrinant tarptautinės tiekimo grandinės sau-
gumą, plėsti savo socialinę atsakomybę. Tai reikalavimas įsitraukti į kovą prieš 
terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą bei visuomenės apsaugą apskritai. 
Pavyzdžiui, verslui nedalyvaujant neįmanoma veiksminga intelektinės nuosa-

                                                 
132 Europos policijos etikos kodeksas. Rekomendacija Rec (2001) 10 priimta Europos Tarybos 

Ministrų Komiteto 2001 m. rugsėjo 19 d. (lietuvišką leidinį parengė D. Grebliauskas. Vil-
nius: Gilija, 2002, p. 15, 21). 

133 Parsons, W. Viešoji politika. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 21. 
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vybės teisių apsauga, kova prieš klastojimą ir piratavimą. Tarptautinės preky-
bos grandinės saugumo užtikrinimas yra ta sritis, kurioje išryškėja ir muitinės, 
ir naujosios verslo funkcijos, ir poreikis atsirasti jų sąveikai. Suinteresuotumas 
kurti bendras saugaus verslo pajėgas yra pilietinės visuomenės brandos požy-
mis. Verslininkų apklausoje pasidomėta, kaip jie vertina naująsias funkcijas: 
ar liberalizuojant tarptautinę prekybą, jie nusiteikę prisiimti daugiau atsako-
mybės (žr. 4 pav.)  

 

19%

36%

11%

22%

Taip, link� su tuo sutikti Grei�iausiai sutiktume Grei�iausiai su tuo
nesutiktume
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4 pav. Verslininkų nusiteikimas prisiimti daugiau atsakomybės supaprastinus  
muitinės procedūras 

 
 

Apklausos duomenimis, Lietuvos verslas gana atsargiai vertina šias gali-
mybes. Kiek daugiau negu kas antras (55 proc.) apklaustas verslininkas turi 
tokių ketinimų. Dažniausia tai didesnių verslo įmonių atstovai. Kas trečias 
respondentas mano, kad užtikrinti saugias verslo sąlygas – grynai valstybės, 
jos atitinkamų institucijų reikalas. Norint patikslinti, sustiprinti duomenų 
patikimumą, pateiktas kitas klausimas, ar verslininkai nusiteikę investuoti į 
bendrus su muitine projektus ir taip stiprinti tarptautinės prekybos grandinės 
saugumą (žr. 5 paveikslą). 

Tyrimo duomenys labai panašūs. Apie pusė apklaustųjų verslininkų (58 
proc.) sutiktų investuoti tik po to, kai muitinė ir kitos valstybės institucijos 
įtikins, kad tai naudinga jo verslo plėtrai. Suprantama, kad pasitikėjimą ir 
muitinės patikimumą lemia daugelis veiksnių. Pirmiausia – procesų demokra-
tinės legitimacijos lygis. Demokratijos ir greitų socialinių pokyčių raidos sąly-
gomis teisės gyvybingumą labiau lemia bendruomeniškos organizacijos ir tei-
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sės nei valstybės ir įstatymo ryšys.134 Stabilumo palaikymo ir santykių plėtros 
atspirtimi yra teisės normos, suteikiančios šiems santykiams aiškumo, nuosek-
lumo. Bendros socialinio elgesio taisyklės įsitvirtina visuomenėje ir socialinėse 
grupėse ne tik įstatymo, bet ir kitomis teisės formomis – teisingumu, papro-
čiais, precedentais. Taigi tradiciškai visuomenėje vienu metu veikia daug so-
cialinio reglamentavimo sistemų, „prižiūrinčių“, kaip įgyvendinamos funkci-
jos, ir valstybės institucijų, ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų. Kita 
vertus, XX a. 8–9 dešimtmečiuose įvykusio nacionalinių rinkų dereguliavimo 
ir atsiradusių naujų funkcijų kontekste dar labiau sustiprėjo teisės reguliacinis 
vaidmuo. Rūpindamasi žmogaus teisių ir laisvių apsauga, teisė vis labiau atlie-
ka daugumos socialinių santykių metareguliatoriaus (išplėstas reguliavimas) 
vaidmenį, t. y. teisė įsiskverbia į kitų socialinių reguliatorių sritis.135 Naciona-
linei pozityviajai teisei tenka naujas vaidmuo – telkti valstybės ir verslo pajė-
gas kuriant gerovės valstybę. 
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5 pav. Verslininkų nusiteikimas investuoti į bendrus su muitine projektus, gerinan-

čius tarptautinės prekybos grandinės saugumą 
 

                                                 
134 Šlapkauskas, V. Globalios rinkos iššūkiai rengiant teisininkus. Jurisprudencija. Mokslo dar-

bai. 2008, 10(112): 25. 
135 Ten pat, p. 24. 
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CIKLINIO  EKONOMIKOS  VYSTYMOSI  
POVEIKIS  GEROVĖS  KOKYBEI 
 
 
 
Algis Dobravolskas 
 
 
 
Ciklinis ekonomikos vystymasis tapo Lietuvos realybe, perėjus iš plani-

nės ekonomikos į laisvos rinkos ekonomiką paskutiniame XX a. dešimtmety-
je. Pabandysime atsakyti į klausimą, ar ekonomikos ciklai lemia ir gerovės ko-
kybės ciklus. 

Paprasčiausia logika verčia manyti, kad ekonomikai kylant, gerovės ko-
kybė irgi turėtų kilti, smunkant – smukti. Tačiau turėtume atkreipti dėmesį į 
tai, kad ciklas ciklui nelygus, kita vertus, bet kuriame ekonominio ciklo tarps-
nyje gyventojų gerovei įtakos turi ir valstybės politika.  

Jeigu trumpai apžvelgtume nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje išgy-
ventus ciklus (žr. 1 pav.), pamatytume, kad Lietuva 2008 m. ėmė artėti prie 
trečiosios ekonominės krizės. Paskutiniame 2008 m. ketvirtyje užfiksuotas 
bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) mažėjimas toliau tęsėsi 2009 m. 
pirmajame ketvirtyje. Pateiktame paveiksle nėra Statistikos departamento 
duomenų apie padėtį 1995 ir 2000 m., tačiau remiantis kitais šaltiniais, nuro-
dytais metais buvo pastebimas atitinkamai 3,3 ir 3,8 procentų BVP augi-
mas.136 

Pirmiausia iškyla metodologinis klausimas: kaip susieti BVP ir gerovės 
pokyčius, kaip įvertinti visuomenės gerovę? Ekonomistai sukūrė kelias vi-
suomenės gerovės koncepcijas arba funkcijas:  

                                                 
136 Statistics in focus – Theme 2 – 41/2002. Eurostat, 2002, p. 5–6; Statistical yearbook on can-

didate and South-East European countries. Luxembourg: Office for Official Publications of 
the European Communities, 2001, p. 59, 60, 81; 100 basic indicators from Eurostat year-
book of 2001. Eurostat, 2001, p. 54. 
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1. Visuomenės gerovės funkcija – tai individų naudingumo funkcija. 
Kiekvienam individui ne tas pats, ką vartoja kiti individai. Kiekvie-
nam iš jų gali būti būdingas altruizmas ir pavydas. Todėl individo 
naudingumo funkcija apibūdina gėrybių rinkinius, kuriuos vartoja ne 
tik konkretus asmuo, bet ir kiti individai.  
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Sudaryta autoriaus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės duomenis http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1920 [žiūrėta 2009 05 
02]. 

 
1 pav. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui 

(palyginti su ankstesniu laikotarpiu, %) 
 

 
2. Bergsono–Samuelsono visuomenės gerovės funkcija – agreguojamos 

individų pirmenybės, kurias kiekvienas turi toms gėrybėms, kurias tik 
jis pats ir vartoja. Vadinasi, visuomenės gerovę turėtų išreikšti tokios 
kategorijos kaip, pavyzdžiui, namų ūkių pajamos. 

3. Bentamo visuomenės gerovės (klasikinė utilitaristinė) funkcija – 
kiekvieno visuomenės nario gerovė vienodai svarbi, o visuomenės ge-
rovė yra individualių naudingumo funkcijų suma (individualios nau-
dingumo funkcijos šiuo atveju turi būti tarpusavyje palyginamos, pa-
svertos). Utilitarizmas – visi reiškiniai turi būti tyrinėjami jų naudin-
gumo prasme (kaip priemonės tam tikram tikslui pasiekti). Šalinin-
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kai mano, kad ta pati pinigų suma labiau padidina vargingų individų 
naudingumo funkciją negu turtingų. Todėl perskirstymas vargingųjų 
labui padidina visos visuomenės gerovę. Kai individualioms naudin-
gumo funkcijoms suteikiami skirtingi svoriai, tai padidėja perskirs-
tymo pagrįstumas tų naudai, kurių naudingumo funkcijos vertina-
mos aukščiau. 

4. Roulso (egalitaristinė) visuomenės gerovės funkcija – valstybė mak-
simizuoja vargingiausio visuomenės nario (narių) naudingumą. Vi-
suomenės gerovės matu pripažįstama mažiausia individualaus nau-
dingumo funkcijos reikšmė. Šią funkciją atspindi pajamų išlyginimo 
tendencija valstybės politikoje. Nors visiška pajamų lygybė negalima, 
nes pažeistų paskatas dirbti ir visų pajamos būtų labai menkos. Ta-
čiau čia pageidautinas tiek maksimalus perskirstymas skurstančių la-
bui, kiek jis nesukeltų katastrofiško efektyvumo sumažėjimo. 

5. Liberalioji pozicija abejoja bet kokio perskirstymo tikslingumu, vadi-
nasi, ir valstybės socialinės politikos tikslingumu.  

Realioje politikoje skirtingos koncepcijos gali turėti skirtingą reikšmę. 
Mums svarbiausia – kaip įvertinti visuomenės gerovę.  

Pirmoji – visuomenės gerovės – funkcija yra neišmatuojama, nes reika-
lauja atsižvelgti į visų individų tarpusavio ryšius. Tačiau ji yra naudinga, nes 
atkreipia dėmesį į socialinę žmogaus prigimtį. Europos Sąjungos politikoje tai 
gali būti interpretuojama kaip socialinės atskirties mažinimo arba socialinės 
sanglaudos didinimo politika. Todėl, vertindami gerovės kokybę, turėtume 
atkreipti dėmesį ir į socialinės atskirties būklę. Pavyzdžiui, visuomenės gerovė 
didėja, tačiau nacionalinės mažumos neturi pakankamų galimybių vaikams 
lavinti. 

Antroji – Bergsono–Samuelsono visuomenės gerovės funkcija leidžia 
santykiškai lengvai pamatuoti gerovės lygį, tačiau nepasako, ar esant tam pa-
čiam gerovės lygiui (pvz., namų ūkių pajamoms), yra ir ta pati gerovės kokybė. 
Toliau mes pasiūlysime statistiškai išmatuojamą rodiklį, kuris daugmaž kie-
kybiškai įvertina gerovės kokybę. 

Trečioji ir ketvirtoji visuomenės gerovės funkcijos atkreipia dėmesį į tai, 
kad visuomenės gerovė negali būti vertinama, neatsižvelgiant į pajamų nely-
gybę. Juk ir kiekvienas Jonas savo padėtį vertina pagal tai, kaip gyvena Petras. 
Mažesnė pajamų nelygybė, kai kitos sąlygos vienodos, turėtų reikšti geresnę 
gyvenimo kokybę. 

Galų gale penktoji – liberalioji pozicija – mažai ką mums padeda. 
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BVP pokyčius beveik atitinka namų ūkių pajamų pokyčiai, nuo kurių 
priklauso namų ūkių gerovės kokybė. Apibendrintai gerovės kokybę galima 
įvertinti pagal maisto produktams tenkančių išlaidų dalį tarp visų vartojimo 
išlaidų. Mitybos poreikių žmogui atsisakyti sunkiausia. Todėl kuo didesnė 
vartojimo išlaidų dalis tenka maisto produktams, tuo labiau ribojamas kitų 
poreikių tenkinimas. Mažėjant išlaidoms maisto produktams, atsiranda gali-
mybė geriau patenkinti poreikius drabužiams, būstui, o vėliau ir laisvalaikiui, 
gyvybės draudimui ir pan. Taigi kuo mažesnė vartojimo išlaidų dalis tenka 
maisto produktams, tuo didesnė gerovės kokybė.  

Ciklinis ekonomikos vystymasis, be abejo, turi įtakos vartojimo struktū-
rai. Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu, 1990–1993 m., išlaidų maisto pro-
duktams tenkanti dalis padidėjo nuo 40 iki 64 proc., paskui ėmė nuosekliai 
mažėti – iki 50 proc. 1999 m.137 Šiuo metu ji sudaro apie trečdalį visų varto-
jimo išlaidų (žr. 2 paveikslą). Tiesa, šių išlaidų dalis kiek padidėjo 2008 me-
tais. Ar tai reiškia, kad smuktelėjo gerovės kokybė? Formaliai tariant – taip.  
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Sudaryta autoriaus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

duomenis http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1920 [žiūrėta 2009 05 02]. 
 
2 pav. Maisto prekėms ir nealkoholiniams gėrimams tenkanti dalis, įeinanti į pinigi-

nes ir natūrines individualaus vartojimo išlaidas 

                                                 
137 Dobravolskas, A. Socialinė raida ir jos veiksniai. Pirmasis reformų dešimtmetis: sveikatos prie-

žiūros sektorius socialinių ekonominių pokyčių kontekste. Vilnius: Sveikatos ekonomikos 
centras, 2000, p. 42–44; Namų ūkių biudžetai 2007. Vilnius: Statistikos departamentas, 
2008, p. 34–71. 
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Kaip matome iš 1 lentelės duomenų, išlaidų maisto produktams dalies 
padidėjimą nulėmė kur kas didesnis išlaidų, skirtų būstui apstatyti, namų 
ūkio įrangai ir kasdienei namų priežiūrai, taip pat kai kurių kitų išlaidų dalies 
sumažėjimas. Galima manyti, kad artėjančios finansinės krizės akivaizdoje 
žmonės ėmė atsisakyti kai kurių išlaidų arba taupyti jų sąskaita. Šios krizės 
požymiai jau buvo aiškūs 2008 m. (pvz., padidėjusios bankų kreditų palūka-
nos, smunkantys akcijų kursai). Sumažėjo paklausa būstui įsigyti, atitinkamai 
sumažėjo ir paklausa būstui apstatyti, bei įrangai.  
 
1 lentelė. Vidutinių piniginių ir natūrinių individualaus vartojimo išlaidų vienam  
                    namų ūkio nariui per mėnesį struktūra 
 
Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas 
kuras 

89,5 12,0 100,2 12,6 105,6 

Būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir 
kasdienė namų prižiūra 

43,3 5,8 39,9 5,0 86,9 

Sveikata 36,1 4,8 39,1 4,9 102,2 
Transportas  77,5 10,3 77,9 9,8 94,8 
Ryšiai  37 4,9 36,7 4,6 93,6 
Poilsis ir kultūra  41,1 5,5 37,8 4,8 86,7 
Švietimas  5,7 0,8 4,4 0,6 72,8 
Restoranai ir viešbučiai  38,9 5,2 43,7 5,5 106,0 
Įvairios prekės 35,1 4,7 39,5 5,0 106,1 
 
Sudaryta autoriaus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
duomenis http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1920 [žiūrėta 2009 05 02]. 

 
 
Gerovės kokybės nuosmukį apibūdina ne tik sumažėjusi paklausa būstui 

įsigyti, bet ir padidėję skolininkų finansiniai sunkumai. Nors dar 2008 m., 
kaip teigė Lietuvos bankas, gerus paskolų būstui įsigyti portfelio rezultatus 
lėmė ir tai, kad dėl spartaus ligšiolinio nekilnojamojo turto kainų kilimo sko-
lininkams, susidūrusiems su finansiniais sunkumais, buvo naudingiau patiems 
parduoti turtą ir grąžinti paskolą bankui, o ne laukti, kol turtą perims ban-
kas.138 Tuo tarpu 2009 m., palyginti su 2008-aisiais, 12 procentinių punktų 

                                                 
138  Finansinio stabilumo apžvalga. 2008. Vilnius: Lietuvos bankas, 2008, p. 44. http://www. 

lb.lt/lt/leidiniai/fin_stabilumas/fsa_2008.pdf 
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padaugėjo namų ūkių, teigiančių, kad paskola būstui įsigyti yra labai didelė 
našta.139 

Vadinasi, ciklinis ekonomikos vystymasis nulemia ir gerovės kokybę, ku-
rią galime pamatuoti maisto produktams tenkančių išlaidų dalimi, įeinančia į 
visas vartojimo išlaidas. Tiesa, nedidelis ekonomikos nuosmukis, koks buvo 
Lietuvoje 1999 m., ir paskui užfiksuotas gyventojų pajamų sumažėjimas, gali 
neturėti įtakos gerovės kokybei. Tokiomis sąlygomis žmonės taupo ir raciona-
lizuoja savo išlaidas nenorėdami atsisakyti jau įprastų gyvenimo standartų. Ir 
atvirkščiai, negatyvūs gyventojų lūkesčiai ateities ekonomikos požiūriu netgi 
ekonomikos augimo sąlygomis, kaip parodėme 2008 m. pavyzdžiu, gali pa-
bloginti gerovės kokybę, priversdami juos taupyti aukštesnio lygio poreikių 
sąskaita. Ir galiausiai išlaidų maisto produktams dalį gali mažinti kitų išlaidų 
didėjimas dėl spartesnio atitinkamų prekių ar paslaugų kainų didėjimo. Per 
visą nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje sparčiausiai didėjo šildymo kainos, 
dėl to atitinkamų išlaidų dalies didėjimas santykiškai mažino išlaidų maisto 
produktams dalį, t. y. formalus gerovės kokybės didėjimas buvo ne natūralus, 
nes gyventojai gali pasirinkti, kiek pajamų skirti maistui, bet dažniausiai nega-
li pasirinkti, kiek jų skirti šildymui. 

Tuo lyg ir viskas pasakyta apie ciklinio ekonomikos vystymosi poveikį 
gerovės kokybei. Tačiau, norėdami išsamiau apibūdinti šį poveikį, turėtume 
atidžiau pažvelgti į Lietuvoje išgyventų krizių ypatybes bei jų padarinius. 

Iki šiol giliausia krizė buvo pirmoji – apimanti 1990–1994 metų laiko-
tarpį.  

Jos pagrindinė priežastis – buvusios Sovietų Sąjungos Lietuvos atžvilgiu 
vykdyta politika, prasidėjusi nuo 1990 m. ekonominės blokados. 1990 m. ba-
landžio 20 d. Sovietų Sąjungos valdžia sustabdė žaliavų (pirmiausia naftos) 
tiekimą Lietuvai. Tai truko iki 1990 m. liepos 2 d. Vėliau kuro kainos buvo 
padidintos iki pasaulinio lygio. Be to, buvusios, vadinamosios „Sąjunginio pa-
valdumo“ įmonės, daugiausia vykdančios centralizuotus karinius ar pusiau 
karinius užsakymus, prarado savo užsakovus Rytuose. Taigi didelė dalis pra-
monės įmonių, gaminusių apie pusę pramonės produkcijos, neteko arba užsa-
kovų, arba pigių energetinių išteklių. Jos buvo priverstos bankrutuoti arba re-
organizuotis. Antroji šaka, kuri daugiausia nukentėjo nuo šios politikos – bu-
vo žemės ūkis. Jo smukimas buvo kiek mažesnis negu pramonės. 

                                                 
139 Paskolą būstui įsigyti turinčių namų ūkių apklausa 2009. Vilnius: Lietuvos bankas, 2009,      

p. 6. http://www.lb.lt/lt/ekonomika/fin_stabilumas/NU_apklausa_2009.pdf 
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Viena iš tiesioginių gamybos kritimo pasekmių gerovei – atsiradęs naujas 
Lietuvai reiškinys – nedarbas. Nedarbas reiškia pajamų praradimą, vadinasi, 
gerovės kokybės smukimą. Taip pat dėl nedarbo žmogus netenka ryšių su bu-
vusiais bendradarbiais, o kartais ir su draugais, jis praranda žmogiškąjį orumą 
(bedarbiu būti – gėda), vadinasi jį lydi ne tik skurdas, bet ir socialinė atskirtis. 
Kovai su nedarbu buvo įsteigta Lietuvos darbo birža. Ji 1994 m. registravo 
mažesnį kaip 4 procentų nedarbą, nors, remiantis kitais šaltiniais, nedarbas 
tuo metu viršijo 10 procentų.140 Skirtumas tarp realaus (darbo jėgos tyrimais) 
nustatyto ir darbo biržos registruoto nedarbo išlieka iki šiol, nors jis mažėja. 
Tai gali būti paaiškinama tuo, kad ne visi neturintys darbo asmenys registruo-
jasi darbo biržoje ir darbo birža ne visus registruoja kaip bedarbius. Skirtumo 
mažėjimas gali būti paaiškintas tuo, kad darbo birža ne iš karto įgavo žmonių 
pasitikėjimą (ir dabar dar stokoja), todėl žmonės buvo linkę darbo ieškoti ki-
tais būdais – tiesiogiai kreipiasi į darbdavius, klausinėja draugų, per laikraščių 
skelbimus ir pan. 1999 m. bedarbiai dukart aktyviau visais būdais ieškojo dar-
bo negu 1994-aisiais. Be to, 1994 m. į valstybinę darbo biržą kreipėsi tik 30,7 
proc. bedarbių, o 1999 m. – 67,6 proc. Tai parodo ir sumažėjęs atotrūkis tarp 
darbo biržos ir darbo jėgos tyrimų duomenų.141 Tačiau, daugelis į darbo biržą 
kreipiasi pirmiausia tikėdamiesi nedarbo pašalpos, o ne darbo. 

Vienaip ar kitaip, pirmosios krizės laikotarpiu atsirado nedarbas ir ap-
saugos nuo nedarbo sistema – darbo birža, bedarbių pašalpos. Tiesa, darbo 
birža pirmąjį savo veiklos dešimtmetį įgyvendino beveik vien pasyvias užim-
tumo priemones – skirdavo bedarbio pašalpą ir padėdavo ieškoti darbo (tar-
pininkaudavo tarp bedarbių ir darbdavių). Vėliau pamažu atsirado vis dau-
giau aktyvių darbo rinkos priemonių. Tai lėmė ir padidėję darbo rinkos ištek-
liai. Kartu tai yra perspėjimas, kad krizės laikotarpiu ištekliai, skiriami darbo 
rinkai, gali sumažėti ir jų pakakti tik pasyvioms darbo rinkos priemonėms. 

Pirmosios krizės metu atsiradęs nedarbas kaip reiškinys išliko ir vėliau. 
Tiesa, negalima teigti, kad jis tiesiogiai priklauso tik nuo ekonomikos ciklo, jis 
tiesiog būdingas rinkos ekonomikai. Pavyzdžiui, 1999 m. krizės metais ne-
darbas sudarė 14,6 proc., palyginti su 13,2 proc. 1998 m., tačiau jis didėjo ir 
2000 bei 2001 m. (16,4 ir 17,4 proc. atitinkamai). Vėlesnis nedarbo mažėji-
mas tęsėsi iki 2007 m. ir didėjimas prasidėjo 2008-aisiais.142 Iš dalies nedarbo 

                                                 
140 Lietuva 1994. Gyvenimo sąlygos. Vilnius, 2006, p. 80–83. 
141 Ibid., p. 106; Lietuva 1999. Gyvenimo sąlygos. Vilnius, 2000, p. 138. 
142 http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1920 [žiūrėta 2009 05 02]. 
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kitimą gali paaiškinti ir darbo jėgos tarptautinis judėjimas. Esant palankiai 
darbo rinkos situacijai kitose šalyse – vyksta „nedarbo eksportas“, darbuotojai 
ir bedarbiai išvyksta ieškoti skalsesnės duonos svetur ir mažina darbo jėgos pa-
siūlą šalyje. 2008–2009 metais, išsiplėtojus pasaulinei finansinei krizei ir didė-
jant nedarbui kitose šalyse, anksčiau išvykusieji dirbti svetur yra priversti grįž-
ti į Lietuvą, taip didindami darbo jėgos pasiūlą – vyksta „nedarbo importas“. 

Antroji 1990–1994 metų krizės ypatybė – tai, kad ji vyko labai sudėtin-
gomis makroekonomikos sąlygomis. Iš pradžių buvo atsiskaitoma sparčiai 
nuvertėjančiais rubliais, 1992 m. juos pakeitė talonai (laikinasis Lietuvos pi-
niginis vienetas, 1991 m. apyvartoje buvo ir rubliai ir talonai), o 1993 m. bir-
želio 4 d. buvo įvesti litai. 1990 m. pradžioje buvo liberalizuota rinka („paleis-
tos kainos“ – viena iš priežasčių, dėl kurių turėjo atsistatydinti pirmoji Vy-
riausybė). Kadangi Lietuva 1990–1993 m. negalėjo vykdyti efektyvaus mone-
tarinio reguliavimo, o rinka buvo liberalizuota, tai ekonomikos nuosmukį ly-
dėjo hiperinfliacija. Dar ir 1993 m. vartotojų kainų indeksas sudarė 288,9 
proc. Tačiau lito įvedimas infliaciją sulėtino. 1994 m. vartotojų kainų indek-
sas sumažėjo iki 145,1, o 1995 – iki 135,7 proc. ir toliau mažėjo iki 2004 m. – 
kol Lietuva įstojo į Europos Sąjungą (2007 ir 2008 m. daugiau kaip 108 proc. 
metinė infliacija – dar ne tragedija, tačiau verčia atsargiau vertinti gerovės ko-
kybės teigiamus pokyčius).143 Taigi rinkos kainos ir nevaldoma infliacija nu-
vertino gyventojų santaupas. Prie to vėliau prisidėjo indėlių praradimas įvai-
riose finansines piramides stačiusiose bendrovėse (investicinėse kompanijose 
ir komerciniuose bankuose), kurių dalis bankrutavo. Santaupų praradimą iš 
dalies kompensavo rublinių indėlių kompensavimo programa, trukusi dau-
giau kaip dešimtmetį. Pats rublinių indėlių kompensavimas, be abejo, turėjo 
teigiamos įtakos gerovės kokybei, nes leido kiek padidinti gyventojų dispo-
nuojamas pajamas. 

Galų gale trečioji 1990–1994 m. krizės ypatybė yra ta, kad jos metu vyko 
vadinamoji „čekinė privatizacija“. Galutinis šio privatizavimo rezultatas – 
turto persiskirstymas. Vieni pralobo, kiti liko su menkomis pajamomis, par-
davus investicinius čekius. Pigus neindeksuotos vertės valstybės turtas būdavo 
perkamas ir tuoj pat išparduodamas kelis ar net keliolika kartų didesne už ba-
lansinę rinkos kainą. Išsamiau nenagrinėdami šio reiškinio eigos ir pasekmių, 
paminėsime tik tai, kad tuo metu ne tik išryškėjo gili socialinė diferenciacija, 

                                                 
143 http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1920 [žiūrėta 2009 05 02]. 
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bet ir suvešėjo turto prievartavimas ir kitokia nusikalstama veikla, o visa tai 
liudija apie gerovės kokybės smukimą. 

Ciklinio vystymosi antrosios ir trečiosios ypatybių gali ir nebūti norma-
liai besivystančioje rinkos ekonomikoje. Tačiau vis vien kyla klausimas: o jei-
gu sparti infliacija nuvertins gyventojų indėlius, dalis gyventojų praras turtą 
dėl įsiskolinimų, jo nuvertėjimo ar negebėjimo su juo tvarkytis, – kas tuomet 
garantuos jų gerovės kokybės išsaugojimą? Kol kas šioje srityje nėra jokios so-
cialinės apsaugos: skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas.  

O dabar – apie antrosios krizės įtaką gerovės kokybei. 1998 m. antroje 
pusėje prasidėjo Rusijos ekonominė krizė, kuri reiškė, kad Rusijos valstybė ta-
po nemoki, daug įmonių bankrutavo, rublio kursas dolerio atžvilgiu per pus-
metį nukrito daugiau kaip tris kartus. Kadangi daugumos Lietuvos įmonių 
eksportas buvo nukreiptas į Rytus, buvo prarastos tradicinės tiek pramonės, 
tiek ir žemės ūkio rinkos. Tačiau ši krizė nebuvo tokia gili kaip pirmoji. Per 
1999 m. įmonės sugebėjo perorientuoti savo eksportą iš Rytų į Vakarus.  

Ar šis laikotarpis duoda kokių nors papildomų pamokų gerovės kokybės 
prasme? Turbūt pagrindinė pamoka yra tai, kad Lietuvos valdžia 1998 m. ne-
sugebėjo įvertinti artėjančios grėsmės. Lygiai taip pat, pasaulinės finansinės 
krizės akivaizdoje 2008 m. vėlgi nebuvo įvertinta artėjančios krizės grėsmė. 
Abiejų krizių išvakarėse buvo priimti tokie patys sprendimai – padidintos 
valstybinio socialinio draudimo pensijos. Abiem atvejais valstybinio socialinio 
draudimo fondo (toliau – „Sodros“) biudžetas tapo deficitinis. Kadangi cikli-
nis ekonomikos vystymasis yra neišvengiamas rinkos ekonomikoje, tai turėtų 
būti reglamentuoti valstybės ir „Sodros“ biudžetų rezervai. 

Kai „Sodros“ biudžetas deficitinis, išlaikyti pensininkų garantijas gana 
keblu. 1999 m. teko atidėti pensijų mokėjimo terminus, padidinti „Sodros“ 
įmokas nuo 31 iki 34 proc., didinti pensinį amžių, nemokėti pensijų dirban-
tiems pensininkams (šį sprendimą Konstitucinis Teismas vėliau pripažino an-
tikonstituciniu ir iki šiol dar vis tenka grąžinti neišmokėtas pensijas), skolintis 
lėšų iš komercinių bankų. Panašių veiksmų imamasi ir 2009 m.: socialinio 
draudimo tarifas padidintas nuo 34 iki 40 proc., apkarpytos ligos pašalpos, 
nutarta nemokėti bedarbio pašalpos, tuo metu, kai bedarbis gauna mokymosi 
stipendiją. 

2004 m. startavo valstybės finansuojama pensijų kaupimo sistema. Ji fi-
nansuojama iš tų pačių socialinio draudimo įmokų. Dalis dėl to „Sodros“ pa-
tirtų išlaidų, tačiau vis mažesnė, kasmet buvo kompensuojama iš valstybės 
biudžeto. 2004 m. į individualias pensijų kaupimo sąskaitas buvo pervedama 
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2,5 proc. apdraustųjų socialiniu draudimu asmenų, dalyvaujančių kaupiant 
pensijas, pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. 2005 
m. tarifas pakilo iki 3,5 proc., 2006 m. iki 4,5 proc., o nuo 2007 m. pensijų 
fondus buvo pervedama jau po 5,5 proc. apdraustųjų socialiniu draudimu 
asmenų įmokų. Tačiau finansinės krizės akivaizdoje nuo 2009 m. sausio 1 d. 
priimtas įstatymo pakeitimas – laikinai iki 2011 m. sumažinti į privačius pen-
sijų fondus pervedamų pajamų dalį nuo 5,5 proc. iki 3 proc., o 2009 m. ba-
landį Vyriausybė pateikė siūlymą dar kartą nuo 2009 m. liepos mėnesio ma-
žinti įmokas į privačius pensijų fondus pervedant tik 2 proc. pajamų. 

Už dalyvavimo pensijų kaupime laikotarpį mažėja socialinio draudimo 
pensijos papildoma dalis, proporcingai tiek, kiek sumažėja įmokos socialinio 
draudimo pensijoms dėl dalies įmokos pervedimo į privatų pensijų fondą. Ar 
sukaupta privati pensija kompensuos prarastos socialinio draudimo pensijos 
dydį? Gana skeptiškai pensijų kaupimo sistemą vertino R. Lazutka.144 Iš tik-
rųjų dalyvaujant pensijų kaupime socialinės garantijos sumažėja, o privati 
pensija tampa priklausoma nuo ekonomikos ciklo. 2009 m. kovo 31 dienos 
duomenimis, per 12 mėnesių nedidelę teigiamą grąžą (vidutiniškai 2,6 proc.) 
turėjo tik konservatyvaus investavimo pensijų fondai, o rizikingiausių akcijų 
pensijų fondų rezultatas neigiamas – vidutiniškai – 35,83 proc.145 Vadinasi, 
privačių pensijų atveju gyvenimo kokybės pokyčiai tampa visiškai priklausomi 
nuo ekonomikos ciklo. 

Dar vienas klausimas, į kurį reikėtų atsakyti – ar nuo ekonominio ciklo 
priklauso pajamų nelygybė. Lietuvoje praėjusio dešimtmečio viduryje buvo 
pradėti skaičiuoti santykinio skurdo rodikliai, kurie šiuo metu vadinami 
skurdo rizikos riba bei skurdo rizikos lygiu. Rodiklių skaičiavimo metodologi-
ja ne kartą keitėsi. Nesigilindami į metodologinius pokyčius, dėl bendro su-
pratimo tarsime, kad skurdo rizikos ribą galime apibūdinti kaip du kartus ar 
daugiau mažesnes už vidutines pajamas, o skurdo lygį – kaip dalį tokias paja-
mas turinčių gyventojų.  

1996–2000 m. laikotarpiu mažiausias skurdo rizikos lygis buvo pasiektas 
1999-aisiais – krizės metais.146 Kodėl taip yra? Galima tvirtinti, kad ekono-
mikos nuosmukio metais sparčiausiai mažėja samdomojo darbo pajamos ir 

                                                 
144 Lazutka, R. Pensijų sistemų raida Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. 2007, t. 18, Nr. 2, p. 64–

80; Lietuvos mokslų akademija, 2007, p. 75–78. 
145 http://www.vpk.lt/lt/pensiju-ir-investiciniai-fondai/14041/ [žiūrėta 2009 05 02]. 
146 Skurdo būklės Lietuvoje 2001 ataskaita. Vilnius, 2002, p. 10. 
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pelnas. Tuo tarpu valstybės įsipareigojimai pensininkams ar pašalpų gavėjams 
išlieka stabilūs. Gilesnės krizės atveju valstybė priversta skolintis, jeigu nori iš-
laikyti savo įsipareigojimus pensininkams ir pašalpų gavėjams, taigi jų paja-
mos didėja, palyginti su mažėjančiomis verslo pajamomis. Ekonominio paki-
limo laikotarpiu galima ir dažnai pastebima priešinga tendencija. Sparčiai di-
dėjančių pajamų negali pasivyti pensijos ir pašalpos. Valstybė turi grąžinti 
skolas prieš prisiimdama didesnius finansinius įsipareigojimus pensininkams 
ir pašalpų gavėjams. Skurdo rizikos lygis didėja, ekonomikos augimo vaisiai 
atitenka ir taip turtingesniems. Tačiau jeigu ekonominio augimo stadija 
trunka ilgesnį laikotarpį, tai ir jos metu galimas skurdo lygio sumažėjimas dėl 
aktyvesnės valstybės socialinės politikos. Toks skurdo lygio mažėjimas buvo 
pastebimas 2005–2007 m.147 

Reikėtų dar tarti keletą žodžių apie 2008 m. IV ketvirtyje prasidėjusį 
ekonomikos nuosmukį (palyginti su ankstesniu laikotarpiu 2008 m. IV ket-
virtį BVP sudarė 93,1, o 2009 m. I ketvirtį – 78,8 proc.148). Vyriausybė ir 
Seimas jau mažina valstybės biudžeto išlaidas maždaug 3 mlrd. Lt, ir neaišku 
ar likę finansiniai įsipareigojimai bus tvarūs iki metų pabaigos, jeigu smuki-
mas, kuris prognozuojamas dar papildomai apie 10 proc. lygio – užsitęs. Di-
dėja taip pat „Sodros“ ir sveikatos draudimo biudžetų deficitai. Galima laukti 
tokio gylio ekonominės krizės, kokia ištiko Lietuvą 1990–1994 metais. Tiesa, 
jos priežastys kitokios negu minėtos ar 1999 m. krizės. Dabartinis nuosmukis 
vyksta pasaulinės finansinės krizės šešėlyje. Lietuva negali perorientuoti savo 
eksporto iš vienos šalies į kitą, nes krizė yra apėmusi kone visą pasaulį. Laisvas 
darbo jėgos judėjimas negelbės užimtumo situacijos, nes nebėra kur judėti. 
Poreikis aktyvioms ir pasyvioms užimtumo priemonėms, pensijoms, pašal-
poms, ekonomikai skatinti ne sumažės, o padidės. Telieka tikėtis, kad bus pa-
simokyta iš ankstesnių krizių sunkumų, stengiantis išsaugoti jau pasiektą ge-
rovės kokybę. 
 

                                                 
147 http://www.stat.gov.lt/lt/faq/view/?id=888 [žiūrėta 2009 05 02]. 
148 http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1920 [žiūrėta 2009 05 02]. 
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MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA  
EKONOMIKOS CIKLO SISTEMOJE 
 
 
 
Algirdas Miškinis 
 
 
 
Ekonominiu ciklu vadinami reguliarūs ekonominės apimties ir aktyvu-

mo svyravimai. Ekonominis ciklas yra ekonomikos augimo ir nuosmukio lai-
kotarpių kaitos procesas. Bendras ekonominio ciklo vaizdas atsiskleidžia tik 
tada, kai ištiriami ir įvertinami įvairių ekonominio aktyvumo rodiklių (ben-
drojo nacionalinio ir bendrojo vidaus produkto augimo tempų, bendrosios 
pardavimų apimties, bendrojo kainų lygio, nedarbo lygio, gamybinių pajėgu-
mų naudojimo) svyravimai. 

Cikle išsiskiria keturi aiškūs etapai: pikas, nuosmukis, dugnas ar žemiau-
sias taškas ir pakilimas. Pikas – aktyvumo viršūnė yra aukščiausias ekonomi-
kos pakilimo taškas. Šiame taške nedarbas praktiškai sumažėja iki minimumo 
ar visiškai išnyksta, o ekonomika veikia maksimaliai, tai yra ūkyje sukasi prak-
tiškai visi kapitalo ir darbo ištekliai. Įprastai, nors ir ne visada, piko laikotar-
piu sustiprėja infliacinis spaudimas. Nuosmukis – metas, kai sumažėja gamy-
ba. Galiausiai mažėjant gamybai, ima augti nedarbas. Dalis ekonomistų teigia, 
kad nuosmukiu galima laikyti tik ekonominio aktyvumo nuosmukį, kuris tę-
siasi mažiausiai šešis mėnesius. Dugnas – ekonominiame cikle yra žemiausias 
gamybos ir užimtumo taškas. Dugno pasiekimas laikomas kritimo pabaiga, po 
kurio prasidės pakilimas. Šitas tarpsnis nėra ilgalaikis. Bet istorijoje yra buvęs 
ir išimtinis atvejis. Didžiosios depresijos laikais, tai yra XX a. ketvirtajame de-
šimtmetyje, dugno laikotarpis truko beveik 10 metų. Pasiekus dugną visada 
prasideda pakilimas, kurio metu auga gamyba ir mažėja nedarbas. Dalis eko-
nomistų teigia, kad šiame tarpsnyje būna neaukšti infliacijos tempai, kol eko-
nomika pasiekia piką. Iš tikro ne visada galima aiškiai pastebėti, kai baigiasi 
vienas etapas ir prasideda kitas. Taip pat kiekvienas ciklas pasižymi kitu ūki-
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nio išsivystymo lygiu ir vieno ciklo dugne žmonės gali gyventi geriau negu ki-
to ciklo pike. Tai reikia atsižvelgti, lyginant įvairių valstybių ciklus, o ypač 
ekonomikų augimą. 

Naujos ekonomikos realijos skatina iš naujo apgalvoti daugumą, rodos, 
jau visiškai nusistovėjusių teorinių problemų traktuočių. Ciklų ir krizių aiš-
kinimas yra išlaisvintas nuo politizuotų vertinimų, būtent nuo vienareikšmio 
negatyvaus ciklinio vystymosi aiškinimo ir jo pasekmių. Vis dažniau tai nagri-
nėjama iš neobjektyvių pozicijų, nustatomas ryšys su tėkme ne tik mažų ciklų, 
bet ir vadinamųjų ilgų bangų. 

Ekonomistai, nagrinėdami verslo ciklus, pastebėjo reiškinį, kurį pavadi-
no akceleratoriaus principu. Šio principo esmė tokia: investicijų lygis priklau-
so nuo bendrojo nacionalinio augimo tempų. Jei šis produktas didėja – auga 
ir grynosios investicijos, o jei nacionalinis produktas nedidėja, tai grynųjų in-
vesticijų arba nebedaroma, arba jos yra labai mažos. Akceleratoriaus principas 
veikia priešingai. Ekonomikos pagyvėjimo ir pakilimo stadijoje skatina kapi-
talinius įdėjimus ir spartina ekonomikos augimo tempus, o krizės ir depresijos 
metu stiprina ekonomikos nuosmukį, nes investicijų mažėjimas aplenkia ga-
mybos mažėjimą ir dar labiau gilina ekonomikos krizę. 

Šiais laikais valstybės stebi savo ekonomikos ciklus ir per mokesčius bei 
valstybinius užsakymus stengiasi sušvelninti ekonomikos svyravimus. Jei eko-
nomika sparčiau auga, didėja mokesčiai ir mažėja valstybiniai užsakymai, jei 
ekonomika rodo stagnacijos požymius, atitinkamai mažinami mokesčiai ir 
didinamos valstybinės išlaidos. Norėdama paveikti visuminę paklausą, vyriau-
sybė visų pirma naudoja fiskalinę politiką. Viena iš anticiklinio reguliavimo 
priemonių yra mokesčiai (mokesčių sistema). Būtent šiuo atveju yra įgyven-
dinama mokesčių atliekama reguliavimo funkcija. Ji įgyvendinama tada, kai 
valstybė per mokesčių sistemą (įvesdama naujus mokesčius, keisdama esančių 
mokesčių tarifus ar / ir apmokestinimo taisykles, suteikdama mokesčių leng-
vatas ir t. t.) daro įtaką pasiskirstymui ekonomikoje, skatina ar stabdo tam 
tikrą ekonominę veiklą ir veikia makroekonominius procesus. Valstybei reikia 
tokios mokesčių sistemos, kuri sureguliuotų ir neinfliaciniu būdu užtikrintų 
ekonominių išteklių perdavimą iš privačių vartotojų valdžiai. Mokestinių 
įplaukų automatinis reagavimas į ekonomikos sąlygas naudingas ekonomikos 
augimo požiūriu. Kai veikia mokestinių įplaukų automatinio didėjimo me-
chanizmas, pavyksta išvengti dažno ir nenumatyto mokesčių didinimo. 

Teoriškai valstybės mokesčių sistema turi būti sudaroma atsižvelgiant į 
apmokestinimo principus ir apmokestinimui keliamus uždavinius. Kiekvie-
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noje šalyje mokesčių sistema kuriama ir plėtojama atsižvelgiant į tą įtaką, ku-
rią daro politiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Taigi sunku rasti idea-
liai tinkamiausią mokesčių sistemą. Kuriant mokesčių sistemą, svarbu gerai 
žinoti įvairių mokesčių teikiamas galimybes, privalumus ir trūkumus. Tiesio-
giniai mokesčiai yra parankesni teisingumo principui, o netiesioginiai – eko-
nominio efektyvumo principui įgyvendinti. Pajamų mokestis daug palankes-
nis siekiant išlyginti pajamų paskirstymo netolygumą, šis mokestis gali būti 
panaudotas kaip ekonomikos stabilizavimo priemonė, jis mažai veikia prekių 
ir paslaugų kitimą. Neigiamas pajamų mokesčio bruožas yra tas, kad jis neska-
tina kaupti kapitalą. Pridėtinės vertės mokestis yra neutralesnis, neveikiantis 
mokėtojo elgsenos, jo pasirinkimo, nepažeidžia intereso dirbti, taupyti, tačiau 
gali lemti mokesčių sistemos regresyvumą. 

 
 
Mokesčių sistemos reformų pagrįstumas ir tikslingumas 
 
Mokesčiai yra labai jautri sritis visai visuomenei. Nerasime tokios visuo-

menės, kuri būtų patenkinta esama mokesčių sistema, net jei ji ir palanki vers-
lui bei piliečiams. Žmonėms visada maloniau gauti pajamas, nei mokėti mo-
kesčius. Visų interesus užtikrinančios mokesčių sistemos parengimas – vienas 
sudėtingiausių uždavinių, kurį tenka spręsti valdžios atstovams. 

Mokesčių sistema ir jos pagrindu vykdoma mokesčių politika yra kiek-
vienos valstybės suvereno (aukščiausių valstybės institucijų) centrinė ir eko-
nomiškai svarbiausia funkcija. Be aiškios mokesčių politikos jokia valstybė 
negali vykdyti savo politinės, ekonominės, socialinės ar kitokio pobūdžio 
veiklos. Mokesčiai kartu yra ir ekonominio reguliavimo priemonė, kuri gali 
didinti ar mažinti prekių ar paslaugų suvartojimo apyvartą, skatinti naujų 
verslo subjektų steigimą, investicijų pritraukimą, kitaip tariant, gali vykdyti 
ne vien fiskalinę valstybės biudžeto funkciją, bet ir reguliacinę funkciją, pasi-
reiškiančią įvairių visuomenės sričių reikiamu puoselėjimu ir vystymu.  

Kalbant apie mokesčių sistemos reformos teorinius aspektus, tikslinga iš-
siaiškinti pačią mokesčių sistemos reformos sąvoką. Užsienio mokslinėje lite-
ratūroje149 mokesčių reforma apibrėžiama kaip sudėtinga organizuota mokes-
tinė sistema. Tai yra ištęstas laike, dinamiškai besivystantis ir daugiatikslis 

                                                 
149 Bird, R. Tax Policy and Economic Development. Baltimore and London: The Johns Hopkins 

University Press, 1992. 
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procesas, turintis tam tikrą stadijų, vienodų pagal tikslą ir specifinių pagal 
vykdymą bei sprendimų priėmimą, rinkinį. Šios stadijos yra mokesčių refor-
mos posistemės, kurios savo ruožtu susidaro iš tam tikrų pirminių etapų. Pa-
prastai tokių stadijų yra trys: parengimas, naujo visuotinio įstatymo įvedimas 
ir užbaigimas. Mokesčių sistemos elementų klasifikacija ir seka sudaro iš es-
mės užbaigtą hierarchinę eilę. Kiekviena tolesnė mokesčių reformos stadija ir 
etapai yra subordinuoti ankstesniųjų. Apsisprendus dėl mokesčių sistemos 
principų atsiranda galimybė pagrįsti, kokią mokesčių sistemą kurti, kaip ir 
kokiais etapais tai daryti, pertvarkant dabartinius mokesčius. 

Nuodugnus mokesčių reformos proceso dėsningumų pažinimas ir supra-
timas, mokėjimas jį modeliuoti naudojant sisteminį požiūrį bei matematinės 
analizės metodus, nuolatinis periodiškas koregavimas ir tobulinimas leidžia 
rinktis moksliškai pagrįstus strateginius tikslus, užduotis ir pagrindinius mo-
kesčių reformos parametrus. Taip pat tai leidžia lengviau suderinti mokesčių 
reformą su valstybės vykdoma socialine, ekonomine ar finansine, biudžetine 
politika, sulyginti su nacionaliniais ir geopolitiniais interesais, laiku paskirti 
mokesčių reformai reikalingus finansinius, materialius ir darbuotojų išteklius. 
Tas reformos proceso dėsningumų suvokimas užtikrina veiksmingiausią, pati-
riant mažiausias išlaidas, reformos išteklių valdymą. 150  

Mokesčių sistema turėtų būti grindžiama teisingumo, lygybės ir neutra-
lumo, aiškumo, viešumo bei mokesčių administravimo veiksmingumo princi-
pais. Viena iš pagrindinių Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių mokesčių si-
stemos reformavimo krypčių – mokesčių naštos mažinimas. Vienas iš būdų 
pasiekti šį tikslą – iš esmės peržiūrėti išskirtinių apmokestinimo sąlygų tai-
kymą atskiroms veiklos ar pajamų rūšims, t. y. suvienodinti apmokestinimo 
sąlygas visiems konkrečių mokesčių mokėtojams. Tuo tarpu kiekviena naujai 
suformuota Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikia mokesčių sistemos re-
formavimo principus bei savaip suvokiamas reformų vizijas, įgyvendinimo al-
ternatyvas. Pastebima tendencija, kad Lietuva, reformuodama savo šalies mo-
kesčių sistemą, remiasi ES valstybių sukurtais modeliais, bet nesigilina į jų su-
keltas problemas. Lietuvos mokesčių sistema pradėta kurti dar 1990–1991 m. 
Per visą šį laikotarpį pasigendama mokesčių administravimo paprastumo ir 
mokesčių sistemos lankstumo principų įgyvendinimo. Kaip vieną esminių 
mokesčių reformos trūkumų galima įvardyti jos atlikimo skubotumą, kartais 

                                                 
150 Joumard, I. Tax systems in European Union countries. Economics Department. 2001, Paris: 

OECD. 
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gal net siekiant politinių tikslų, neskiriant pakankamai dėmesio priimamų 
teisės aktų kokybei. 

Kiekviena reforma, mokesčių – taip pat ne išimtis, privalo iškelti ir dek-
laruoti tikslą, kuris turi tapti rodikliu, pasirenkant reformos kryptį ir tikslus. 
Labai svarbu žinoti, kokie pagrindiniai mokesčių reformos principai, apmo-
kestinimo procedūros yra taikomi Lietuvoje, nes tai veikia ekonominius šalies 
rodiklius bei konkurencingumą tiek šalies viduje, tiek ir ES.  

Teisinėje literatūroje yra teigiama, kad prieš imantis reformuoti mokes-
čius būtina suformuluoti ir pagrįsti naujosios mokesčių sistemos principus, 
leidžiančius pasiekti keliamą tikslą. Tik tuomet galima užtikrinti reformos 
nuoseklumą ir sėkmę, apsisaugoti nuo eklektiškų ir padrikų sprendimų, įvai-
rių šalių mokesčių kopijavimo. Apsisprendus dėl mokesčių sistemos principų, 
atsiranda galimybė pagrįsti, kokią mokesčių sistemą reikia siekti sukurti, kaip 
ir kokiais etapais tai daryti, pertvarkant dabartinius mokesčius. Iškeltą refor-
mos tikslą leistų pasiekti tokie liberalizmo tradicija besiremiantys principai: 
lėšų surinkimo, bet ne reguliavimo vaidmuo, minimali mokesčių įtaka, teisin-
gumas, mokesčių naštos nykstamumas, vienkartinis apmokestinimas, skaid-
rumas, visuotinumas, automatiškumas, mokesčių administravimo pigumas.151 

Dažnai Lietuvoje daromų reformų tikslas buvo pati reforma, ir manoma, 
kad priėmus vieną ar kitą įstatymą problema savaime bus išspręsta. Tačiau tei-
sės normos problemų nesprendžia, o tik padeda jas išspręsti. Kiekviena Lietu-
vos Respublikos Vyriausybė savaip supranta mokesčių sistemos reformavimo 
kryptis bei perspektyvas, dėl to paaiškėja, kad pasirinktos mokesčių sistemos 
reformos įgyvendinimo tikslai nėra pasiekti. Taip atsitinka todėl, kad popu-
liarios Lietuvos Respublikos partijos savo programose skirtingai supranta ga-
limas Lietuvos mokesčių sistemos kryptis ir į Seimą bei Vyriausybę patekę 
partijų nariai įgyvendina skirtingas mokesčių sistemos reformas. Galima pas-
tebėti ir tokią tendenciją, kad prieš rinkimus partijos, siekdamos populiaru-
mo, iškelia vienas mokesčių sistemos kryptis bei priemones, o kai patenka į 
valdžią, įgyvendina visai kitokias. Taigi Lietuvos Respublikos mokesčių siste-
mos reformos daugiau paremtos padrikais spendimais ir jos vykdomos nesil-
aikant mokesčių sistemos reformų dėsningumų.  

Sėkmingas kiekvienos mokesčių sistemos veikimas priklauso nuo tokių 
veiksnių kompleksų: 

� mokesčių teisinės bazės; 

                                                 
151 Marcijonas, A.; Sudavičius, B. Mokesčių teisė. Vilnius: TIC, 2003. 
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� mokesčių tarnybos darbo organizavimo; 
� mokesčių tarnybos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo si-

stemos; 
� visuomenės informavimo apie jos teises ir pareigas mokant mokesčius. 
Formuojant mokesčių sistemas, svarbus yra apmokestinimo ribos klau-

simas. Apibendrintai mokesčių dydžiui apibūdinti dažniausiai naudojamas 
rodiklis – mokestinių įplaukų ir bendrojo nacionalinio produkto (BNP) san-
tykis procentais. Vertinant mokesčio tarifo dydį ir jo įtaką biudžeto paja-
moms, surenkamo pajamų mokesčio suma lygintina su BNP. Didelis pajamų 
mokesčio tarifas neužtikrina didesnių biudžeto pajamų ir jo mažinimas nebū-
tinai turi būti siejamas su neigiamos įtakos veiksniais formuojant biudžeto pa-
jamas. 

Vienas pagrindinių argumentų, nukreiptų prieš pajamų mokesčio tarifo 
mažinimą ir progresyvumo panaikinimą, paprastai būna teiginys apie galimą 
biudžeto pajamų sumažėjimą. Tiek teorija, tiek praktika rodo, kad tokių vie-
nareikšmių išvadų daryti negalima. Viena populiariausių teorijų, nagrinėjanti 
mokesčių dydžio ir biudžeto pajamų priklausomybę, yra Artūro Lafero teori-
ja. Remdamasis faktais jis bandė įrodyti, kad nustačius nepamatuotai aukštus 
pajamų mokesčio tarifus, biudžetas netenka tam tikros pajamų dalies, nei ga-
lėtų būti esant mažesniam tarifui. Mokesčio tarifas, pavaizduotas horizonta-
lioje ašyje, žymi taikomos mokesčių normos dydį, T vertikalioje ašyje – į šalies 
biudžetą surenkamos pajamos iš mokesčių (žr. 1 paveikslą). 
 

 
 

Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Laferokreive.png 
 

1 pav. Lafero kreivė 



 1035

Vėlesni A. Lafero tyrimai įrodė, kad aukšti mokesčių tarifai neužtikrina 
stiprių valstybės finansų. Santykiškai didelius mokesčius taikančios šalys turi 
ne tik mažiau, bet netgi daugiau fiskalinių problemų negu šalys su mažesniais 
mokesčiais. Tai pasakytina ir apie dabartinę situaciją Lietuvoje, kai padidinus 
atitinkamų mokesčių tarifus, iš dalies sumažėjo biudžeto pajamų surinkimas. 
Tačiau kyla klausimas, ar šį sumažėjimą lemia mokesčių sistemos reforma, kai 
buvo priimti ir nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo pagrindinių biudžeto mo-
kestines pajamas sudarančių mokesčių įstatymų pakeitimai, ar tam įtakos tu-
rėjo kiti veiksniai.152 Vadinamoji Lafero kreivė iliustruoja elementarų dėsnį, 
grindžiantį, jog valstybės pajamos bus nulinės tiek esant nuliniams, tiek šim-
taprocentiniams mokesčiams, o valstybės pajamų prasmė – optimalus tarpinis 
mokesčių dydis. Galbūt ne mokesčių didinimas, o mokesčių mažinimas bei si-
stemos skaidrumas duotų daugiau pajamų į biudžetą. Šiuo metu Lietuvoje dėl 
neįvykdomo biudžeto pajamų plano nederėtų kaltinti mokesčių reformos. 
Jeigu nebūtų įvykdyta ši mokesčių reforma, biudžeto pajamų būtų nesurinkta 
bemaž dvigubai daugiau, negu yra dabar. Mat šalies ekonomika smunka dėl 
tokių veiksnių kaip mažėjančios eksporto galimybės smunkant pasaulio pre-
kybai, taupymas ir sumenkęs vartojimas šalies viduje, įmonėms neprieinamas 
kreditavimas. Kad ir kaip gaila, Lietuva turi veržtis diržus, mažinti viešąsias iš-
laidas, didinti mokesčius tada, kai iš esmės reikėtų elgtis priešingai. Tačiau 
taip daroma todėl, kad Vyriausybė neturi rezervų, kuriuos galėtų panaudoti 
sunkmečiu, ir negali leisti sau prabangos skolintis. Taigi gyvename išties sudė-
tingame laikotarpyje, ir daugelis pasaulio valstybių pamatė ne tik savo vidaus 
ekonominės politikos tiek teigiamus, tiek neigiamus rezultatus, bet kartu pa-
tyrė ir skaudžius pasaulinės finansų rinkų krizės padarinius. Jos priverstos im-
tis radikalių žingsnių gelbėjant savo ekonomikas, todėl dauguma jų, įvertinu-
sios sudėtingą savo biudžetų būklę, ne tik didina mokesčius, naikina lengva-
tas, bet ir mažina teikiamų viešųjų paslaugų mastus. 

Mokesčių struktūros ir politikos pasirinkimas nulemia ir keletą ekono-
minių sprendimų. Pernelyg dideli mokesčiai ir dažnai besikeičianti mokesčių 
politika sukuria nestabilią ir nepalankią investuoti aplinką. Siekiant nustatyti, 

                                                 
152 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai (mokestis sumažintas iki 15 procentų), 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai (padidintas pagrindinis PVM tarifas iki 19 
procentų, panaikintos PVM lengvatos), pelno mokesčio įstatymo pakeitimai (mokesčio dy-
dis padidėjo iki 20 procentų). 



 1036 

ar iš tiesų yra tiesioginis mokesčių reformos ir ekonominio efektyvumo ryšys, 
reikia palyginti šalies ekonominį augimą. 

Norėdami ištirti mokesčių reformos poveikį ekonominiam augimui, už-
sienio autoriai153 remiasi sudarytu 24 pereinamojo laikotarpio valstybių in-
deksu nuo 1989 iki 2000 metų. Lyginant mokesčių reformos indeksą su eko-
nominiu vystymusi, bandoma nustatyti mokesčių reformų įtaką ekonomi-
niam pereinamojo laikotarpio šalių augimui. Remiantis šiuo indeksu šalys su-
skirstytos į 4 grupes – pirmaujančios mokesčių reformuotojos, labiau pažen-
gusios mokesčių reformuotojos, mažiau pažengusios mokesčių reformuotojos 
ir lėtos mokesčių reformuotojos. Reikia atkreipti dėmesį, kad šis indeksas yra 
subjektyvus, o duomenys apie pereinamojo laikotarpio šalis įvairiuose šalti-
niuose skiriasi, todėl indeksą reikėtų vertinti tik kaip bendrą tendenciją, o ne 
kiekvienos konkrečios šalies rodiklį.  

Sudarant indeksą buvo vertinami šie pereinamojo laikotarpio šalių veiks-
niai: 

� Mokesčių reformos trukmė – laiko periodas nuo pereinamojo laiko-
tarpio pradžios iki mokesčių reformos programos, kurioje buvo nu-
matytas modernus PVM, įgyvendinimo. 

� Pasirengimas mokesčių reformai – vidutinis laikotarpis, skirtas pa-
rengti įstatymams ir jiems įgyvendinti. 

� Mokesčių sistemos stabilumas – mokesčių įstatymų pasikeitimo daž-
numas nuo reformos pradžios. 

� Mokesčių dydžiai – pagrindinių biudžeto įplaukų (mokesčių: PVM, 
įmonių pelno mokesčio ir socialinio draudimo įmokų) maksimalių 
dydžių nuokrypis nuo visų pereinamojo laikotarpio šalių pagrindinių 
biudžeto įplaukų maksimalių dydžių vidurkio.  

� Mokesčių lengvatos ir jų gausa – specialios tvarkos ir lengvatų, skirtų 
skatinti ekonominę veiklą, reikšmė. 

� Mokesčių administravimo efektyvumas – mokesčių generuojamų 
įplaukų į biudžetą dalis bendrajame vidaus produkte (BVP). 

Norint pasiekti mokesčių sistemos efektyvumą, reikia ją tinkamai įtvir-
tinti teisės aktais. Teisinėje literatūroje yra įvardijami teisinei bazei keliami 
reikalavimai154: 

                                                 
153 Walenczykowski, S. P. Tax reform in transition economies and its inpact on economic per-

formance. Monterey: Scholl of Business and Public Policy, 2002. 
154 Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000. 
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� išsamumas  
� aiškumas 
� konkretumas 
� paprastumas. 
Akivaizdu, kad laikantis minėtų principų, priiminėjant ir kuriant mo-

kesčių teisės aktus, šiandien Lietuvos mokesčių teisinė bazė būtų stabili. Ta-
čiau vertinant dabartinę Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą, galima tei-
gti, kad mokesčių sistema Lietuvoje kinta kiekvienais metais. Mokesčių įsta-
tymai yra nepakankamai išsamūs ir išbaigti. Tapo įprasta, kad beveik kiekvie-
ną mokesčių įstatymą lydi ne tik Vyriausybės nutarimai, bet ir Finansų minis-
terijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Muitinės 
departamento prie Finansų ministerijos ir kitų institucijų įsakymai, praneši-
mai, raštai, kuriuose pateikiamos įvairios tvarkos, instrukcijos, išaiškinimai, 
rekomendacijos ir pan.  

Mokesčių mokėtojams sunkumų kelia ne tik mokesčių įstatymų neiš-
baigtumas, juos papildančių teisės aktų gausumas ir nesusisteminimas, bet ir 
nepakankamas jų aiškumas, kai kurių sąvokų juose neapibrėžtumas.155 Be to, 
norint sumokėti vieną mokestį, reikia perskaityti ne vieną įstatymą, pavyz-
džiui, skaičiuojant pelno mokestį, neužtenka susipažinti vien tik su Pelno 
mokesčio įstatymu, nes 24 str. 1 dalyje teigiama: „Iš pajamų atskaitomi Mo-
kesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai ir kitais Lietuvos Res-
publikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustatytos rinkliavos bei pri-
valomos įmokos, jeigu šis įstatymas nenustato ko kito.“ Tačiau nors ir mokes-
čių specialistai moka skaityti įstatymus, bet vis vien kai kuriuos dalykus su-
pranta skirtingai, o ką jau kalbėti apie paprastą mokesčių mokėtoją, kai tenka 
susidurti su tokia gausybe mokesčių teisės aktų.  

Iki šiol reformuojant Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą svarbiau-
sias tikslas buvo ir tebėra į valstybės biudžetą gauti mokestines įplaukas, kad 
būtų kompensuojamos valstybės išlaidos. Tačiau šiuo metu naujų mokesčių 
įvedimas arba kitų padidinimas neišsprendžia šalies pajamų surinkimo pro-
blemos. Pavyzdžiui, ekonomikos teorijoje yra teigiama, kad jei vyriausybė su-
mažina tam tikrą mokesčio tarifą, ji turi arba padidinti kitą tarifą, padidinti  
skolinimąsi arba sumažinti išlaidas. Šiuo metu Lietuvoje vis dar buvo taiko-
mas pirmasis variantas – vieno mokesčio sumažinimas reikalauja kito mokes-
čio padidinimo arba naujo mokesčio įvedimo. Tačiau, priešingai nuo kitų vy-

                                                 
155 Pajuodienė, G. M. Lietuvos mokesčių teisiniai pagrindai. Teisės problemos. 1998, Nr. 1. 
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riausybių, kurios arba visiškai pamiršdavo, arba dėl politinių motyvų nenorė-
davo ir vengdavo mažinti kasmet didėjančias, valstybės skolą ir biudžeto defi-
citą didinančias valstybės išlaidas, dabartinė Vyriausybė priėmė gana nepopu-
liarius sprendimus, ryžosi mažinti valstybės išlaidas ir įgyvendinti jau anksčiau 
minėtą, visų kritikuojamą mokesčių sistemos reformą.  

Taip pat pažymėtina, kad buvusios vyriausybės labai nenoriai kalbėjo ap-
ie biudžeto pajamų panaudojimo efektyvinimą bei gerinimą ir ėmėsi su tuo 
susijusių veiksmų. Per pastaruosius kelerius metus valstybės biudžeto paja-
mos, augant šalies ekonomikai, didėjo, tačiau taip pat akivaizdžiai (apie 50 
proc.) padidėjo ir išlaidos, nors svarbių priežasčių tam nebuvo. Toks valdžios 
trumparegiškumas nepateisinamas mūsų šalies mokesčių konkurencingumo 
atžvilgiu. Valstybės išlaidų dydis turi atspindėti racionalų šių išlaidų poreikį, 
atitikti jos prioritetus ir vykdomas reformas, o mokesčiai neturi sudaryti sąly-
gų visuomenės požiūriu nepageidautiniems veiksniams ir procesams vykti, 
netrukdyti siekiant ekonominių tikslų. 
 
 

Lietuvos mokesčių sistemos reformų tobulinimo kryptys 
 
Kalbant apie Lietuvos mokesčių sistemos reformas, siekiant ilgalaikio ša-

lies ekonominio augimo ir užsienio investicijų pritraukimo, būtina ir toliau 
tęsti mokesčių reformą, kuri turėtų:  

� paversti Lietuvos mokesčių sistemą konkurencingiausia ES; 
� įmonėms ir gyventojams sukurti patrauklią verslui bei investicinę ap-

linką; 
� panaikinti dabartines mokesčių sistemos spragas. 
 Mokesčių naštą reikėtų paskirstyti netiesioginių mokesčių (PVM, akci-

zai) link, kad daugiau būtų apmokestinamas vartojimas, o ne gamyba. Pana-
šius mokesčių sistemos reformos tikslus buvo išsikėlusi ir Slovakija. 2004 m. 
šioje šalyje buvo įvykdyta radikali mokesčių sistemos reforma. Po jos vietoj ga-
liojusių 10 proc., 20 proc., 28 proc., 35 proc. ir 38 proc. pajamų mokesčio ta-
rifų buvo įvestas vienas 19 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Vietoj 
Slovakijoje galiojusių 14 ir 20 proc. PVM tarifų buvo įvestas vienas 19 proc. 
PVM tarifas. Be to, nuo 25 iki 19 proc. buvo sumažintas įmonių pelno mo-
kestis. Nors reformos metu buvo sumažinti mokesčiai, jau pirmaisiais metais į 
biudžetą buvo surinkta daugiau pajamų negu planuota. Reforma stipriai pa-
gerino Slovakijos įvaizdį Europos Sąjungoje ir paskatino užsienio investicijas 



 1039

šioje šalyje. Todėl būtų protinga pasinaudoti artimos dydžiu, gyventojų skai-
čiumi bei socialine ekonomine sankloda valstybės mokesčių patirtimi.156  

Pažymėtina tai, kad vykdant mokesčių reformą kritiškai vertintinas pel-
no mokesčio padidinimas nuo 15 iki 20 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad bu-
vęs 15 proc. pelno mokesčio tarifas – tai vienas liberaliausių pelno mokesčio 
tarifų Europoje. Todėl pelno mokesčio padidinimas yra tarsi žingsnis atgal, 
mažinantis mūsų mokesčių sistemos patrauklumą. Vakarų apmokestinimo 
teorija ir praktika pripažįsta, kad pelno apmokestinimas mokesčiu, viršijančiu 
50 proc. jo dydžio, pakerta verslininkų gamybinės veiklos stimulus. Fiskalinio 
ir skatinamojo pobūdžio uždavinių derinimo požiūriu tinkamu laikomas 
mokestis, neviršijantis trečdalio pelno. Atkreiptinas dėmesys, kad dabar pir-
maujančiose Vakarų šalyse dėl pelno mokesčio išsiskiria dvi tendencijos: vie-
nai būdingas mokesčių normos mažinimas netaikant lengvatų, kitai būdingas 
mokesčių lengvatų ribojimas. Esant ekonominiam nuosmukiui, pasaulio šalys 
pastaruoju metu masiškai mažina pelno mokesčio tarifus, vyksta konkurenci-
ja ir efektyviojo pelno mokesčio srityje, kai investuotojams siūlomos palan-
kios pelno mokesčio bazės nustatymo taisyklės. Svarbiausia, kad net jei pelno 
mokesčio tarifas artėtų prie nulio ir jis nesukurtų didelės tiesioginės mokesčių 
naštos, liktų nepanaikinta viena iš esminio netiesioginio akcininkų pajamų 
apmokestinimo ydų – sudėtingos, painios, nuolat keičiamos, subjektyvios 
apmokestinamo pelno apskaičiavimo taisyklės, t. y. netiesioginė mokesčio 
našta.  

Todėl tam, kad būtų galima padidinti Lietuvos konkurencingumą bei 
patrauklumą investicijoms, būtina skatinti įmones vystyti ir tobulinti savo 
veiklas – neapmokestinti pelno mokesčiu lėšų, skirtų investicijoms į gamybos 
modernizavimą ir plėtrą, taip pat mažinti pelno mokesčio tarifą iki buvusių 
15 procentų. 

Kita, mūsų nuomone, svarbi aplinkybė, kurią privalu taisyti, tai gyvento-
jų pajamų, gaunamų išmokant dividendus (paskirstant įmonių pelną) apmo-
kestinimo tvarka. Nuo 2009 m. sausio 1 d. fiziniams asmenims išmokami di-
videndai apmokestinami 26 proc. tarifu (20 proc. gyventojų pajamų mokestis 
ir 6 proc. sveikatos draudimo mokestis), o tai viršija kitų pajamų apmokesti-
nimo tarifus. Todėl kuo skubiau turėtų būti atsisakyta tokios dividendų ap-
mokestinimo tvarkos. Nes kol nebus sumažintas dividendų apmokestinimas, 
verslininkai pelną laikys neišmokėję arba išsimokės jį kitais būdais.  

                                                 
156 Nečiūnienė, N. Reformos pasiūlymai neišsamūs arba betiksliai. Verslo žinios. 2007, Nr. 131. 
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Daug diskusijų Lietuvoje kyla ir dėl progresinių mokesčių įvedimo. Dalis 
Lietuvos ekonomikos analitikų juos laiko priemone mažinti socialinę atskirtį, 
kiti – didžiuliu ekonomikos stabdžiu. Lietuva, Latvija ir Estija, paskutiniame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje ėmusios taikyti administravimo paprastumu 
pasižyminčią proporcinę gyventojų pajamų apmokestinimo sistemą, tuo metu 
buvo vienintelės valstybės Europoje, kuriose pajamų mokesčių tarifai nedife-
rencijuojami pagal gyventojų uždirbamų atlyginimų dydį. Šiuo metu daugu-
moje Europos Sąjungos šalių yra taikomi progresiniai pajamų mokesčio tari-
fai. Dažnai kaip sektinas pavyzdys minimi Airijoje taikomi 20 ir 42 proc. tari-
fai, Slovėnijoje 16–41 proc., o Nyderlanduose daugiausia uždirbantieji ap-
mokestinami net 52 proc. pajamų mokesčio tarifu.157 Pažymėtina, kad ir pro-
porciniai mokesčiai paprastai turi tam tikrų nukrypimų nuo grynosios for-
mos. Pavyzdžiui, neapmokestinamasis pajamų dydis laikomas gana patogiu 
progresiniu elementu, nes dėl jo mažiau uždirbantieji turi atiduoti valstybei 
mažesnę savo pajamų dalį nei turtingesnieji. Kai kurias Lietuvoje taikomas 
gyventojų pajamų mokesčio lengvatas galima laikyti suteikiančiomis mokes-
čiui netgi regresinio pobūdžio, nes jomis sėkmingiau gali pasinaudoti gaunan-
tys didesnes pajamas. Nesutariama, kuri pajamų apmokestinimo sistema – 
proporcinė ar progresinė – yra teisingesnė. Esant proporcingam apmokesti-
nimui, visi gyventojai valstybei atiduoda vienodą savo pajamų dalį.  

Finansų analitikų nuomone, progresinių gyventojų pajamų mokesčio ta-
rifų įvedimo galimybės yra ribotos ir norimo bei siekiamo ekonominio page-
rėjimo jie neduotų.158 Kaip teigiama, toks mokestis padarytų daugiau sumaiš-
ties mokesčių sistemoje, negu duotų naudos. Įvedus progresinį mokestį, būtų 
panaikintas mokesčių sistemos – vienas iš nedaugelio Lietuvos finansinės si-
stemos teigiamų bruožų, kuriais šalis patraukia investuotojų dėmesį. 

Taigi, išanalizavus progresinių mokesčių galimybes, drąsiai galima teigti, 
kad įvesti progresiniai mokesčiai Lietuvoje turėtų daugiau neigiamų padari-
nių negu teigiamų. Pirma, darbuotojui progresiniai mokesčiai mažintų paska-
tas imtis naujų darbų, rinktis produktyvesnį užsiėmimą, o gerai apmokamus 
darbuotojus labiau paskatintų rinktis mažiau apmokestinančias valstybes. 
Antra, progresiniai mokesčiai potencialiai mažintų Lietuvos kaip darbo vietos 

                                                 
157 Lekavičius, V. Progresiniai mokesčiai: ekonominis stabdis ar visuotinės gerovės garantas? Priei-

ga per internetą: <http://www.verslosavaite.lt/content/view/711/100/>.  
158 Logminaitė, S. Progresiniai mokesčiai – tarsi pernykštis sniegas. Laikas. 2007 m. liepos 13–        

19 d. 
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patrauklumą, nes darbdaviai būtų orientuojami ir skatinami kurti mažiau, o 
ne daugiau apmokamas darbo vietas ir taip mažėtų darbo Lietuvoje patrauk-
lumas. Trečia, perėjimas nuo proporcinės prie progresinės sistemos lemtų 
mokesčių administratoriams ir mokesčio mokėtojams didėjančias administ-
ravimo sąnaudas. Be to, pastebėtina, kad Europos Sąjungoje vis dar vyrauja 
progresiniai mokesčiai, tačiau pastarąjį dešimtmetį kryptis yra priešinga – 
mažinti gyventojų mokesčių naštą, mažinti skirtingų tarifų skirtumus ir tarifų 
skaičių. Tokiu keliu jau pasuko Belgija, Vokietija, Airija. Pavyzdžiui, Airijoje 
siekis padidinti darbo rinkos efektyvumą per pastaruosius 15 metų turbūt 
buvo pagrindinė reformas skatinanti jėga. Siekiant šio tikslo buvo sumažintas 
ne tik pajamų mokesčio dydis, bet ir skaičius (1987 m. buvo trys mokesčio 
dydžiai, o 2002 m. – tik du: 20 ir 40 proc.). Taip pat buvo išplėstas mokesčio 
diapazonas ir padidintas atleidimo nuo mokesčio lygis. Ispanijos mokesčių si-
stemos reformavimo tikslas buvo padidinti mokesčių sistemos neutralumą, 
pašalinti apmokestinimo sistemos deformacijas ir sukurti mažiau progresinę 
gyventojų pajamų mokesčių sistemą, taip sustiprinant darbo rinką ir paskati-
nant investicijas159. 

Išdėstyti argumentai leidžia vienareikšmiškai teigti, kad progresinė mo-
kesčių sistema neatneštų Lietuvai teigiamo poveikio, tačiau sukeltų rimtų 
neigiamų ekonominių pasekmių, skatintų ateityje toliau komplikuoti dabar 
palyginti paprastą pajamų mokesčio sistemą. 

Vakarų pasaulio šalys gyvena tokiomis ekonominėmis sąlygomis, ku-
rioms vyraujant efektyvus mokesčių sistemos veikimas yra nukreiptas šiems 
svarbiausiems uždaviniams spręsti: 

� mokesčių sistema turi sėkmingai įgyvendinti fiskalinę – perskirstymo 
funkciją, t. y. verslininkų ir gyventojų pajamų perskirstymo būdu ap-
rūpinti finansiniais ištekliais valstybės biudžeto pajamų dalį; 

� mokesčių sistema turi padėti formuoti ir stiprinti ekonominės veiklos 
stimulus; 

� apmokestinimo sistema susijusi su socialinio teisingumo idėjomis; 
� kuriant apmokestinimo sistemas įvairiose šalyse didelį vaidmenį vai-

dina tai, kiek nesudėtingas yra vienų ar kitų mokesčių nustatymo ap-
skaičiavimas, koks jų surinkimo veiksmingumas, kokios galimybės iš-
saugoti apmokestinimo stabilumą. 

                                                 
159 Bernardi, L.; Profeta, P. Tax Systems and Tax Reforms in Europe. New Yourk: Routlege, 

2003. 
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Taigi apmokestinimas negali stabdyti ūkio vystymosi ar turėti neigiamos 
įtakos. Jis turi padėti siekti kuo didesnio užimtumo, nuolatinio šalies ekono-
mikos augimo, turi prisidėti prie pajamų ir turto perskirstymo. Todėl kuriant 
mokesčių įstatymus ir siekiant ekonominės politikos tikslų, labai svarbu atsi-
žvelgti į tai, kas, kaip ir iš kokių šaltinių tuos mokesčius mokės, koks mokėto-
jų mokamasis pajėgumas, ar nebus mokesčiai nepakeliama našta, stabdanti vi-
so ūkio vystymąsi.  
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SOCIALINIO  DARBO  RAIDA  STIPRINANT  
SOCIALINĘ  SANGLAUDĄ  LIETUVOJE 
 
 
 
Jolanta Pivorienė 
 
 
 
Bendrosios socialinio darbo raidos tendencijos  
 
Atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje įvyko daug politinių, ekonominių 

ir socialinių pokyčių, jie paskatino ir socialinės apsaugos reformą, kuri sudarė 
prielaidas naujai profesijai – socialinio darbo vystymuisi. Naujos socialinės 
struktūros formavimasis neišvengiamai susijęs su kitokiomis, naujomis socia-
linėmis problemomis, kurių sprendimas negalėjo būti atidėliojamas. Atsirado 
tas problemas galinčių spręsti specialistų poreikis ir, sekant užsienio šalių pa-
tirtimis, pradėta formuoti socialinio darbo profesija. Tokia seka panaši į pa-
saulines socialinio darbo raidos tendencijas Vakarų Europoje ir JAV, kai so-
cialinio darbo profesija atsiranda kaip atsakas į socialinį kismą. 

Žvelgiant globaliai, socialinio darbo profesija – XX a. reiškinys, tačiau 
kelias į profesionalumą truko ne vieną amžių. Socialinis darbas formavosi vei-
kiamas ankstyvosios filantropijos ir krikščioniškos Bažnyčios socialinio judė-
jimų, kurie sudarė prielaidas labdaringų organizacijų ir bendruomenių centrų 
/ namų veiklai. Šie du judėjimai kartu su ne tokia sisteminga pagalba vaikų 
gerovei užtikrinti laikomi tiesioginiais profesionalaus socialinio darbo proto-
tipais160. Neatsitiktinai Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekse taip pat 
teigiama, kad „socialinio darbo šaknys Lietuvoje glūdi humanizmo filosofijo-
je, tikėjimo, demokratijos idealuose“.161 

                                                 
160 Pivorienė, J. Nuo ankstyvosios filantropijos iki profesionalaus socialinio darbo. Socialinis 

darbas. 2004, 3(1): 73. 
161  <http://www.lsda.lt/2%20Lietuviu/Dokumentai/Etikos%20kodeksas/Txt%20Etikos% 

20kodeksas.htm>  
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Analizuodamas socialinio darbo raidą Lietuvoje, A. Bagdonas162 ją chro-
nologiškai suskirstė į šiuos raidos etapus: 

� iki 1794 m. LDK unija su Lenkija – pirmosios prieglaudos, Špitolių 
komisija; 

� 1974–1918 m. carinės okupacijos laikotarpis – natūrali šeimos pa-
rama, globa, Viešosios globos valdyba; 

� 1918–1940 m. tarpukario nepriklausomybė – silpnos NVO, labdara, 
šeimos parama, Bažnyčios globa; 

� 1940–1990 m. tarybinis socialinio aprūpinimo modelis – institucio-
nalizacija, segregacija, medikalizacija; 

� Formalus 1990–1992 m. socialinio darbo sąvokos priėmimas – socia-
linės apsaugos reforma, socialinio darbo poreikis; 

� 1992–2002 m. socialinio darbo profesionalizacija – teisinė bazė, aka-
deminis bumas, tarptautinė parama, pirminė atestacija; 

� 2002 m. profesionalus socialinis darbas – socialinio darbo profesio-
nalų vyravimas, vertybių-žinių-įgūdžių integracija. 

Remdamiesi šiuo skirstymu ikiteoriniu socialiniu darbu Lietuvoje vadin-
tume veiklas iki 1990 metų, o profesionalaus socialinio darbo atsiradimą ta-
patintume su paskutiniuoju XX a. dešimtmečiu. Palyginti su socialinio darbo 
profesijos raida Vakarų Europoje ir JAV, Lietuvą nuo šių šalių skiria visas am-
žius, tačiau socialinio darbo profesionalizavimo tempas Lietuvoje lenkia bet 
kurią Vakarų Europos šalį – tai, kas užsienio šalyse buvo sukurta per visą XX 
a., Lietuvoje pasiekta per dvidešimt paskutiniųjų metų. Anot B. Švedaitės163, 
tai buvo intensyvus, netgi ekspansyvus kūrimosi laikas: įsteigta daugybė orga-
nizacijų, kasmet rengiama apie tūkstantis specialistų, priimta ir vėl pakeista 
daugybė įstatymų, sukurtos ir reorganizuotos įvairios struktūros ir t. t. Auto-
rės teigimu, suprantama, jog taip sparčiai vystantis beveik neįmanoma galvoti 
apie kokybę, tai buvo kiekybinis laikotarpis. 

Profesionalaus socialinio darbo raida sietina su globalizacijos iššūkiais. S. 
Trevillion teigia, kad socialinis darbas yra globalizacijos produktas, tačiau 
„pirmosios bangos globalizacija įtvirtino tai, kas suprantama kaip „tradicija“, 
o antros bangos globalizacija sugriovė šias tradicijas ir sukūrė naują netikrumą 

                                                 
162 Bagdonas, A. Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai. STEPP: 

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2001, 1:14. 
163 Švedaitė, B. Socialinio darbo kokybės dilema. Socialinio darbuotojo vaidmuo šiuolaikinėje vi-

suomenėje. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007, p. 6. 
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(nestabilią situaciją), bet kartu suteikė naujų galimybių ir iššūkių“164. Lietuvo-
je socialinis darbas, dar nespėjęs sukurti savo tradicijų, susidūrė su tais pačiais 
iššūkiais kaip ir senosios Europos šalys: greita socialine, ekonomine, politine, 
kultūrine kaita, kuri reikalavo rasti čia ir dabar veiksmingesnius socialinių 
problemų sprendimo būdus. Socialinis darbas Lietuvoje tuo pačiu metu kūrė 
savo kaip naujos profesijos identitetą ir ieškojo atsako ne tik į senų, žinomų iš 
tarybinių laikų, bet ir naujų, kilusių po Nepriklausomybės atkūrimo, proble-
mų sprendimą.  

 
 
Ikiteorinis socialinis darbas pasaulyje ir Lietuvoje 
 
Kaip jau minėta, būtina profesionalaus socialinio darbo prielaida yra iki-

teorinis socialinis darbas, kurio pagrindu formavosi nauja profesija. Atkūrus 
Nepriklausomybę Lietuvoje socialinio darbo raida taip pat rėmėsi rudimenti-
nėmis socialinio darbo formomis, kurios yra gana gausiai dokumentuotos 
tarpukario Lietuvos teisiniuose dokumentuose ir spaudoje165. 

Labdaringa veikla yra vienas iš ikiteorinio socialinio darbo bruožų. XX a. 
pr. Lietuvoje daug kalbėta apie labdarą ir apie tuos, kuriems jos reikia. Buvo 
nuolat pabrėžiamas labdaringos veiklos būtinumas ir visuomenės aktyvumas, 
sprendžiant krašto socialines problemas. XVI a.–XVIII a. labdaringa veikla 
daugiausia užsiėmė špitolės ir brolijos, XIX a. privatūs asmenys ir valdžios 
institucijos, o XX a. pradžioje to ėmėsi įvairios labdaros, savišalpos draugijos 
ir organizacijos166.  L. Žalimienė, E. Rimšaitė167 teigia, kad kol nebuvo valsty-
binės socialinių paslaugų sistemos ir valstybė nebuvo prisiėmusi atsakomybės 
už socialinių problemų sprendimą, visuomeninių organizacijų įsteigtos ir iš-
laikomos įstaigos globojo benamius, beglobius vaikus, ligonius, neįgaliuosius, 
senus žmones. Įvairios pasaulietinės draugijos ir religinių organizacijų susivie-
nijimai buvo pirmieji organizuotos socialinės pagalbos teikėjai. Iš gausių lab-
                                                 
164 Trevillion, S. The Globalization of European Social Work. Social Work in Europe. 1997, 

4(1):5. 
165 Pivorienė, J.; Mikalaukaitė D. Tarpukario Lietuvos socialinės apsaugos sistemos forma-

vimosi prielaidos. Socialinis darbas. 2005, 4(1):87–94.  
166 Ibid. 
167 Žalimienė, L.; Rimšaitė E. Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės – nuo labdaringos 

pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje vi-
suomenėje. Socialinis darbas. 2007, 6(1):85. 
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daringų tarpukario Lietuvos organizacijų minėtina „Vaikelio Jėzaus draugija“, 
1924 m. įsteigusi (mūsų laikų terminais įvardinant) vaikų su specialiaisiais 
poreikiais prieglaudą – izoliatorių, kurio tikslas globoti fizinę, protinę ar ki-
tokią negalią turinčius vaikus. Tokio tipo prieglauda buvo ne tik pirmoji Lie-
tuvoje, bet tuo metu ir visame Pabaltijyje, 1938 m. joje buvo 70 vaikų. Ta pati 
draugija 1934 m. įsteigė pirmąją kurčiųjų-nebyliųjų mokyklą Lietuvoje168.  

Vienas iš specifinių su labdara susijusių ikiteorinio socialinio darbo 
bruožų (tiesa, kiek daugiau JAV nei Vakarų Europoje) yra draugiškos lanky-
tojos. Lietuvoje minėtina „Kūdikių gelbėjimo draugija“. Jos iniciatyva buvo 
įkurti Lopšelio namai, kuriuose galėjo gyventi apie 200 vaikų iki 3 metų am-
žiaus, paskui jie dažniausiai būdavo atiduodami bevaikių arba jau suaugusius 
vaikus turinčių ūkininkų šeimoms. Draugija turėjo įvedusi patronato sistemą, 
kurios tikslas buvo paimtų vaikų lankymas ir priežiūra. Šios užduoties ėmėsi 
tam skirti asmenys – patronai169. Tikėtina, kad to meto Lietuvoje buvo ir 
daugiau patronų – draugiškų lankytojų, jie laikomi socialinių darbuotojų pro-
totipais. 

Užsienio literatūroje rašoma, kad XIX a. pabaigoje draugiškų lankytojų 
veikla išsivystė į profesionalesnę veiklą. Iškilęs tobulesnių darbo metodų po-
reikis reikalavo mokytis ir skatino profesijos atsiradimą. Labdaringose organi-
zacijose padirbėjusios savanorės eidavo mokytis, lankydavo įvairius kursus, o 
paskui įsidarbindavo savo ankstesnėse darbovietėse už atlyginimą. Draugiškos 
lankytojos iš labdaringų organizacijų ir bendruomeninio judėjimo darbuoto-
jai pradėjo save vadinti socialiniais darbuotojais, taip XX a. pradžioje sociali-
nis darbas buvo pasiruošęs tapti tikra ir pripažinta profesija170. Tokių faktų 
randama ir pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje. L. Žalimienė, 
E. Rimšaitė171, cituodamos Beleckienę-Gaigalaitę, rašo, kad „Lietuvos katali-
kių moterų draugijos atstovės inicijavo pirmuosius socialinių darbuotojų ren-
gimo kursus ir bandė sukurti pagrindus naujai profesijai atsirasti, tačiau šios 
veiklos neleido užbaigti prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir sovietinė oku-
pacija“. 

Profesionalaus socialinio darbo periodizaciją įvardyti yra sunkiau, kriti-
nius kaitos momentus galima laikyti Antrąjį pasaulinį karą ir XX a. pabaigą. 

                                                 
168 Pivorienė, J.; Mikalaukaitė D. op. cit., p. 89 
169 Ibid. 
170 Pivorienė, J. 2004, 3(1):81. 
171 Žalimienė, L.; Rimšaitė E., 2007, 6(1):86. 
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Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios socialinis darbas JAV ir Vakarų Eu-
ropoje sukūrė ir taikė tokias socialinės pagalbos metodikas kaip socialinis 
diagnozavimas, darbas su atveju (klinikinis socialinis darbas), bendruomenės 
organizavimas. Po karo sustiprėjo darbo su grupe, bendruomene kryptys. Ki-
tas svarbus pasikeitimas, socialinio darbo pripažinimas valstybinėse instituci-
jose. Kaip rašo D. Snieškienė172, po Antrojo pasaulinio karo augant šalių eko-
nomikai ir plečiantis socialinei apsaugai, mažėjant skurdui, socialinis darbas 
vystėsi kaip viena iš svarbiausių gerovės valstybės profesijų, glaudžiai susijusių 
su socialiniu planavimu ir raida, tačiau paskutiniaisiais XX a. dešimtmečiais 
vis stiprėjo gerovės valstybės, o kartu ir socialinio darbo kritika. Kaip tik tokiu 
sudėtingu metu, kurį išgyveno socialinis darbas JAV ir Vakarų Europoje, Lie-
tuvoje prasideda profesionalaus socialinio darbo užuomazgos.  

 
 
Profesionalus socialinis darbas Lietuvoje 
 
Profesionalaus socialinio darbo raida Lietuvoje nėra išsamiai atspindėta 

moksliniuose tekstuose, chronologiškai vardijant galima minėti R. Constable, 
R. Kulys, D. Harrison.173, R. Kulys, R. Constable174, A. Bagdono175, R. Jurku-
vienės176, R. Lazutkos, J. Pivorienės, J. Eidukevičiūtės 177, B. Švedaitės178, A. 
Bagdono, R. Lazutkos179, L. Varžinskienės180 darbus. Straipsnių moksliniuose 

                                                 
172 Snieškienė, D. Socialinio darbo profesijos raidos kryptys. Socialinio darbuotojo vaidmuo 

šiuolaikinėje visuomenėje. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007, p. 27. 
173 Constable, R; Kulys, R.; Harrison D. Developing Social Work Education in Lithuania. So-

cial Work. 1999, 2:305–314. 
174 Kulys, R; Constable, R. The Emergence of Social Work in Lithuania. Education of Social 

Work in Eastern Europe: Changing Horizons. Eds. R. Constable and V. Mehta. Chicago: 
Lyceum Books, 1994, p. 81–90. 

175 Bagdonas, A. 2001, 1:10–35.  
176 Jurkuvienė, R. Socialinio darbo mokyklos kaip socialinės novacijos Lietuvoje. Daktaro diserta-

cija. Socialiniai mokslai. Kaunas: VDU, 2003. 
177 Lazutka, R.; Pivorienė, J.; Eidukeviciute J. Lithuania. ed A. Campanini, E. Frost. European 

Social Work. Comonalities and Differences. Carocci editore, 2004, p. 138–146.  
178 Švedaitė, B. Socialinis darbas Lietuvoje: naujos funkcinės sistemos visuomenėje atsiradimo ir 

vystymosi prielaidų sociologinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (sociologija). 
Vilnius: VU, 2006. 193 p.  

179 Bagdonas, A.; Lazutka, R. Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų 
patirties refleksija. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2007, 4:45–59. 
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žurnaluose, be abejo, buvo ir daugiau, tačiau jie atspindėjo specifinius sociali-
nio darbo aspektus, o ne konceptualiai analizavo socialinį darbą kaip reiškinį. 

Užsienio autoriai socialinio darbo profesionalizaciją sieja su skirtingomis 
užduotimis įvairiais raidos etapais: iš pradžių aktualiausi yra institucionaliza-
vimo ir akademizavimo klausimai, vėliau – standartizavimo ir harmonizavi-
mo181. 

 
Institucionalizavimas. Kaip teigiama viename iš pirmųjų Socialinių 

pranešimų182, XX a. paskutinio dešimtmečio ekonominės ir socialinės per-
mainos palietė visus šalies gyventojus. Rinkos santykių formavimasis, nedarbo 
atsiradimas ir augimas, gyvenimo lygio smukimas, didėjanti socialinė stratifi-
kacija vertė prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, o kartu peržiūrėti šalyje 
vykdomą socialinę politiką.  

Pirmasis svarbus dokumentas yra 1994 m. priimta Socialinės paramos 
koncepcija183, kurioje teisiškai įtvirtinamos socialinės paslaugos, tačiau dar 
svarbesnis 1996 m. priimtas Socialinių paslaugų įstatymas184, pirmą kartą Lie-
tuvoje teisiškai apibrėžęs socialinį darbą kaip profesinę veiklą ir įteisinęs socia-
linio darbuotojo profesiją. Šiame įstatyme socialinis darbas buvo apibrėžiamas 
kaip profesinė veikla, skirta išsiaiškinti, įvertinti ir padėti spręsti socialines 
problemas asmens, šeimos ar bendruomenės lygmenimis. Socialinis darbuoto-
jas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra sustiprinti žmogaus prisitaiky-
mo prie aplinkos sugebėjimus, atkurti ryšius su bendruomene, padedant jam 
įsilieti į visuomenę ir skatinant pilnavertiškesnį žmogaus socialinį funkciona-
vimą. Šiuo metu galiojančiame įstatyme185 socialinis darbas yra veikla, pade-
danti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems 
dalyvaujant, nepažeidžiant žmogiškojo orumo ir didinat atsakomybę, pagrįstą 
asmens, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimu. Nors teisiškai socialinis 

                                                                                                            
180 Varžinskienė, L. Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai (sociologija). Vilnius: VU, 2008, p. 193.  
181 Lorenz, W. Social Work in Changing Europe. London, New York: Routledge, 1994. 
182 Socialinis pranešimas 1999. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilnius, 2000, p. 61.  
183 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 360 „Dėl socialinės paramos koncepcijos“. 

Valstybės žinios. 1994, Nr. 36-653. 
184 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Nr. I-1579. Valstybės žinios. 1996, Nr. 

104-2367. 
185 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493. Valstybės žinios. 2006, Nr. 

17-589.  
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darbas Lietuvoje apibrėžiamas gana konkrečiai, tačiau jis neprieštarauja šiuo 
metu visuotinai vartojamam socialinio darbo apibrėžimui, kuris buvo priim-
tas Tarptautinės socialinio darbo federacijos (IFSW International Federation 
of Social Work) generalinėje asamblėjoje Monrealyje (Kanadoje) 2000 m. ir 
teigia, kad „socialinio darbo profesija skatina socialinę kaitą, žmonių tarpusa-
vio santykių problemų sprendimą, teikia galimybių ir pagalbą gerinti jų gyve-
nimą. Remdamasis žmogaus elgsenos ir socialinių sistemų teorijomis, sociali-
nis darbas siekia žmonių ir aplinkos sąveikos darnos. Žmogaus teisių ir socia-
linio teisingumo principai yra svarbiausi socialinio darbo principai.186“ 

L. Varžinskienė187, tirdama teisinės bazės ypatumus formuojant sociali-
nio darbo profesijos statusą, teigia, kad „analizuojant socialinių paslaugų įsta-
tymo kaitą galima išskirti dvi tendencijas (...). Pirmoji tendencija rodo, kad 
socialinio darbo profesijos apibrėžimo ribos nyksta. Yra sunkiau apibrėžti so-
cialinio darbo profesiją ir atskirti ją nuo kitų profesijų (...). Kita tendencija 
rodo, kad reikalavimai patiems socialiniams darbuotojams didėja ir socialinio 
darbo teisiškai nebegalės dirbti asmuo, neturintis atitinkamo išsilavinimo. 
Taigi, profesija teisiniu požiūriu įgyja aukštesnį statusą visuomenėje.“ 

2004 m. prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įkurtas Socialinių 
darbuotojų rengimo centras (nuo 2006 m. prijungtas prie Lietuvos darbo rin-
kos mokymo tarnybos), kuris rūpinosi socialinio darbo praktikų (tuo metu 
tai dažniausiai buvo neturintys socialinio darbo išsilavinimo) rengimu. SDR 
centro misija  – sudaryti socialiniams darbuotojams galimybę tobulėti profe-
sinėje srityje ir apibendrinti socialinio darbo inovacijų patirtį. Keliami šie 
tikslai: suteikti profesines žinias socialinį darbą dirbantiems žmonėms, siste-
mingai tobulinti jų darbo įgūdžius, siekiant kokybinės socialinio darbo raidos 
Lietuvoje; įgyvendinti socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi stra-
tegiją; koordinuoti socialinių darbuotojų praktikų atestaciją; skleisti pažangią 
socialinio darbo inovacijų patirtį; kaupti ir skleisti informaciją apie socialinio 
darbo metodines inovacijas; bendradarbiauti su šalies bei užsienio instituci-
jomis socialinio darbo srityje; dalyvauti socialinės veiklos plėtojimo projek-
tuose188. SDRC užtikrina socialinių darbuotojų atestacijos ir socialinį 
                                                 
186 IFSW and IASSW Foundation Documents. International Definition of Social Work Profes-

sion. Ethics in Social Work, Statement and Principles. Global Standards for the Education 
and Training of the Social Work Profession. Supplement of International Social Work,     
p. 5. 

187 Varžinskienė, L., 2008, p. 91–92. 
188 < http://www.sdrc.lt/apiemus.htm> 
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darbą dirbančiųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemų funk-
cionavimą, techniškai aptarnauja socialinių darbuotojų atestacijos ko-
misijas, kaupia socialinį darbą dirbančiųjų duomenų banką, bendra-
darbiaujant su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, inicijuoja ir 
organizuoja socialinio darbo „gerosios patirties“ sklaidos renginius sa-
vivaldybių, apskričių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams ir 
kt. 189 

1998 m. buvo parengti socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai 
ir pirminio socialinių darbuotojų atestavimo tvarka190, o 1999 m. socialinio 
darbuotojo profesija buvo įtraukta į Lietuvos profesijų klasifikatorių191. Socia-
linį darbą dirbantiems ir neturintiems reikiamo pasirengimo asmenims pra-
dėti organizuoti kursai, kuriuos pabaigus suteikta viena iš penkių tuo metu 
buvusių socialinio darbuotojo kategorijų. Nors šis dokumentas bene dažniau-
siai keičiamas su socialiniu darbu susijęs teisinis dokumentas192, tačiau tokios 
tvarkos reglamentavimas yra svarbus žingsnis tobulinant socialinio darbo pro-
fesiją. Kaip teigia A. Čepėnaitė193, „nuosekli Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos socialinė politika, siekiant didinti socialinių paslaugų bei socialinio 
darbo efektyvumą, priimtų teisės aktų pagrindu įvykdytas kvalifikacijos kėli-
mo organizavimo bei vykdymo proceso pertvarkymas išreiškė naują etapą so-
cialinį darbą dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo srityje, kurio pagrindinis 
bruožas – sisteminis požiūris į socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, sie-
kiant šalyje efektyviai panaudoti visas šios srities galimybes“. 

Galima teigti, kad šiuo metu socialinio darbo profesija yra visiškai insti-
tucionalizuota (patvirtinti ir galioja reikiami įstatymai, reglamentuotos socia-
linių darbuotojų pareigybės ir kvalifikaciniai reikalavimai), neatmetant gali-
mybės, kad priimti ir šiuo metu galiojantys teisiniai aktai ateityje gali būti to-
bulinami, atliepiant socialinės situacijos kismą. 

                                                 
189 <http://www.socmin.lt/index.php?1491906278> 
190 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių dar-

buotojų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 
1998, Nr. 15-364. 

191 <http://213.197.179.229/mod/klasifikatorius/?p=0_11> 
192 Varžinskienė, L., 2008, p. 92. 
193  Čepėnaitė, A. Socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo teisinio reglamentavi-

mo raida. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo meto-
diniuose centruose patirtis. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008, p. 16.  
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Akademizavimas. Analizuojant teisinius dokumentus vis dėlto galima 
teigti, kad profesionalus socialinis darbas Lietuvoje prasidėjo ne socialinės ap-
saugos, bet švietimo sistemoje. 1992 m. kovo 10 d., t. y. dvejais metais anks-
čiau nei buvo priimta minėta Socialinės paramos koncepcija, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl socialinės apsaugos specialistų 
rengimo Lietuvos mokymo įstaigose“194. Ir kaip vaizdžiai teigia A. Bagdonas, 
„1992 m. nebuvo nė vieno asmens, kuris būtų galėjęs prisistatyti esąs sociali-
nio darbo specialistas. 2000 metų pavasarį jau turėjome 825 socialinio darbo 
(ir socialinės pedagogikos) diplomuotus specialistus“195. Tai susiję ne tik su 
kilusiais darbo rinkos poreikiais, bet ir su didėjusiomis švietimo institucijų 
pasirinkimo galimybėmis. Greta pirmųjų socialinius darbuotojus pradėjusių 
rengti Utenos kolegijos, Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universite-
to prisijungė, ko gero, visi to meto Lietuvos universitetai, dauguma aukštes-
niųjų mokyklų (dabartinių kolegijų) ir net profesinė mokykla. Tuo metu 
dominavo studijų programų įvairovė: socialinis darbas, socialinė rūpyba, so-
cialinė pedagogika, socialinė pedagogika ir psichologija, socialinė edukologija. 
Socialinius darbuotojus rengiantys universitetai vadovavosi vis kitu mode-
liu196, į studijų programas įtraukė skirtingus studijų dalykus, naudojosi skir-
tinga užsienio autorių literatūra, vadovėliais, todėl sunku to meto socialinių 
darbuotojų rengimo modelį vadinti lietuviškuoju, tiksliau būtų įvardyti Vil-
niaus, Kauno ar Klaipėdos socialiniu darbu. Vėliau tai išsikristalizavo, kiek il-
gesnį laiką netilo diskusijos dėl socialinio darbo ir socialinės pedagogikos pa-
našumų ir skirtumų197.  

Savotišką profesionalių socialinių darbuotojų rengimo modelį sukūrė už-
sieniečiai ir lietuvių dėstytojai, atėję į socialinį darbą iš artimų mokslo discip-
linų: sociologijos, edukologijos, psichologijos. Toks derinys paskatino tarp-
disciplininį požiūrį socialiame darbe.  

Per kelerius metus buvo sukurta nuosekli profesionalių darbuotojų ren-
gimo sistema, apimanti bakalauro (kolegijose – profesinio bakalauro) ir ma-
gistrantūros studijas. Naują postūmį rengiant socialinius darbuotojus suteikė 

                                                 
194 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl socialinės apsaugos specialistų rengimo 

Lietuvos mokymo įstaigose“ Nr. 152. Valstybės žinios. 1992, Nr. 15-418. 
195 Bagdonas, A. , 2001, p. 28. 
196 Ibid., p. 32. 
197 Leliūgienė, I.; Giedraitienė, E.; Rupšienė L. Socialinių darbuotojų / socialinių pedagogų 

rengimas Lietuvoje. Pedagogika. 2006, 83: 66. 
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Socialinių paslaugų įstatyme198 numatyta nuostata, kad iki 2011 m. visi socia-
linį darbą dirbantys asmenys turi įgyti socialinio darbo ar jam atitinkantį išsi-
lavinimą. Tai leido peržiūrėti esamas studijų programas ir dar labiau pritaikyti 
jas stojančiųjų poreikiams, sustiprino dialogą tarp universitetų ir kolegijų, 
aukštųjų mokyklų ir darbdavių. Šiuo metu socialinis darbas yra visavertė stu-
dijų disciplina, aprėpianti teoriją, praktiką ir tyrimus. 

Socialinio darbo akedemizavimas reiškia ne tik profesionalių socialinių 
darbuotojų rengimą, bet ir socialinio darbo kaip mokslinės disciplinos kūri-
mą. 2001 m. socialinis darbas įtrauktas į Studijų sričių ir krypčių klasifikato-
rių199, tačiau iki šiol Lietuvoje nėra socialinio darbo doktorantūros. Socialinio 
darbo aktualijas tyrinėjančios daktarinės disertacijos dažniausiai ginamos kaip 
sociologinės, minėtini R. Jurkuvienės200, B. Švedaitės201, L. Varžinskienės202 
darbai. Kita galimybė – gintis disertacijas užsienyje, pvz., tokį būdą pasirinko 
R. Naujanienė203 ir 2007 m. socialinio darbo daktaro disertaciją apsigynė Lap-
landijos universitete, Suomijoje.  

Institucionalizavimas ir akedemizavimas rodo lauko, kuriame gali reikš-
tis socialinis darbas, sukūrimą, tačiau faktas, kad socialinis darbas yra teisiškai 
įtvirtintas ir sukurta profesionalių socialinių darbuotojų rengimo sistema, ne-
atspindi socialinio darbo kokybės aspekto. Tam būtina standartizuoti ir har-
monizuoti socialinį darbą, t. y. pabrėžti ne tik formalius, išorinius, bet ir ko-
kybės, vidinius profesijos dalykus. Standartizavimas ir harmonizavimas reiškia 
visuotinių kriterijų priėmimą, pripažinimą ir jų taikymą praktikoje ir / ar 
rengiant specialistus. 

 
Standartizavimas. Pirmieji socialinio darbo standartizavimo žingsniai 

buvo žengti XXI a. pradžioje.  2006 m. patvirtintas Socialinių darbuotojų kva-

                                                 
198 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493. Valstybės žinios. 2006, Nr. 

17-3519. 
199 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal 

kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo pat-
virtinimo Nr. 368. Valstybės žinios. 2001, Nr. 16-496. 

200 Jurkuvienė, R., 2003. 
201 Švedaitė, B., 2006, p. 193.  
202 Varžinskienė, L., 2008, p. 193.  
203 Naujanienė, R. Social Construction of Entering Clienthood in Gerontological Social Work. 

Academic disssertation. Rovaniemi: University of Lapland, 2007, p. 244.  
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lifikacinių reikalavimų aprašas ir socialinį darbą dirbančiųjų profesinės kvali-
fikacijos tobulinimo tvarkos aprašas204, 2008 m paskelbtas Socialinio darbuo-
tojo rengimo standartas205, priimtas Socialinio darbo studijų krypties regla-
mentas206, apibrėžiantis pirmosios (bakalauro) pakopos studijas aukštosiose 
(neuniversitetinėse ir universitetinėse) mokyklose, nors iki šiol nereglamen-
tuotos antrosios (magistrantūros) pakopos studijos. 

Minėtuose dokumentuose įvardyti ir priimti kriterijai, pagal kuriuos ga-
lima spręsti, kas tai yra profesionalus socialinis darbas ir profesionalus sociali-
nis darbuotojas, o tai reiškia, kad užtikrinama klientų teisė gauti jiems pri-
klausančias ir reikalingas kokybiškas paslaugas.  

Didelį vaidmenį standartizavimo procese vaidina profesinės organizaci-
jos, kurios greta kitų atlieka ir savireguliacijos funkciją. Aktyviai veikia Lietu-
vos socialinių darbuotojų asociacija (LSDA), įkurta 1993 m. lapkričio mėn. 
Tai savanoriška visuomeninė organizacija, burianti visų socialinio darbo sri-
čių ir krypčių atstovus: valstybinių, savivaldos, privačių ir visuomeninių insti-
tucijų socialinio darbo specialistus; mokslininkus, tiriančius socialines pro-
blemas; dėstytojus, rengiančius socialinio darbo ir socialinio ugdymo specia-
listus; studentus, besimokančius socialinio darbo mokyklose; socialinio darbo 
savanorius. Svarbiausi LSDA tikslai yra atstovauti socialiniams darbuotojams 
ir ginti jų teises, rūpintis jų darbo ir reabilitacijos sąlygomis, dalyvauti for-
muojant respublikos socialinę politiką ir kuriant socialines programas, daly-
vauti kuriant socialinių darbuotojų profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo 
ir atestavimo sistemą. 1998 m. LSDA iniciatyva buvo išleistas Lietuvos socia-
linių darbuotojų etikos kodeksas. 1998–2004 m. LSDA inicijavo ir aktyviai 
dalyvavo pirminėje socialinių darbuotojų atestacijoje. 2003 m. rugsėjo 27 ini-
cijuota profesinė Socialinių darbuotojų šventė.207 

                                                 
204 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių dar-

buotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų 
ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių dar-
buotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“. Nr. A1-92. Valstybės žinios. 2006, Nr. 43-
1569.  

205 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro įsakymas „Dėl profesinio rengimo standartų patvirtinimo“ Nr. ISAK-
1872/A1-209. Valstybės žinios. 2008, Nr. 76-3033.  

206 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl socialinio darbo studijų 
krypties reglamento“. Nr. ISAK-980. Valstybės žinios. 2008, Nr. 45-1706.   

207 www.lsda.lt 
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Minėtini ir kiti profesiniai junginiai. 2000 m. įkurta Lietuvos socialinės 
gerovės asociacija (LSGA)208, vienijanti įvairias organizacijas bei asmenis, dir-
bančius socialinės gerovės srityje. Pagrindinis asociacijos tikslas – rūpintis ša-
lies gyventojų socialinės gerovės augimu ir sėkminga šalies socialine raida. 
2003 m. įregistruota Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) 
asociacija (LPSKA)209, kurios tikslas yra visuomenės gerovės siekimas, konsul-
tuojant (supervizija) profesinių santykių klausimais švietimo, socialinio dar-
bo, sveikatos apsaugos, kultūros, dvasinės veiklos, administravimo, verslo, 
ekonomikos, politikos, teisėtvarkos ir kitose srityse. 2005 m. pradėjo veikti 
Lietuvos socialinių įstaigų vadovų asociacija210. Vienos profesinės organizaci-
jos yra atviros narystės ir turi platų veikimo lauką, kitos labiau specializuotos, 
su siaura naryste, pvz., pagal išsilavinimą ar užimamas pareigas, tačiau visos 
jos, bendradarbiaudamos su valstybe, bet kartu išlikdamos nepriklausomos ir 
papildydamos oficialiąją politiką, ženkliai prisideda prie standartizavimo pro-
ceso.  

Europos standartų pasiekimą laiduoja ir dalyvavimas tarptautinių orga-
nizacijų veikloje. Nors iki šiol neįkurta Lietuvos socialinio darbo mokyklų 
asociacija, tačiau šalies aukštosios mokyklos sėkmingai dalyvauja Europos so-
cialinio darbo mokyklų (EASSW), Europos socioedukacinio darbo rengimo 
centrų (FESET), Tarptautinės socialinės gerovės (ICSW) ir kitų asociacijų 
veikloje.  

Kuriama nuosekli sistema leidžia socialiniam darbui lanksčiai prisitaikyti 
prie besikeičiančios situacijos ir atliepti kylančius naujus poreikius. 

 
Harmonizavimas. Nuo 1998 m. vykdoma Socialinių paslaugų infrast-

ruktūros plėtros programa211 ir 2002 m. pradėta įgyvendinti socialinių pa-
slaugų teikimo reforma kelia naujus iššūkius socialiniam darbui ir profesiona-
liems socialiniams darbuotojams. Šia reforma siekiama pertvarkyti socialinių 
paslaugų sistemą taip, kad būtų sudarytos teisinės, administracinės, finansinės 
prielaidos planuoti, teikti ir organizuoti socialines paslaugas bendruomenėje 
ir kad socialinė pagalba būtų veiksmingesnė, be to, skatintų patį žmogų akty-
                                                 
208 www.lsga.lt 
209 www.supervizija.lt/asociacija.html 
210 <http://siva.aivaweb.lt> 
211 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1000 „Dėl socialinių paslaugų infrastruk-

tūros plėtros 2007–2009 metų programos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2006, Nr. 111-
4213. 
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viai ieškoti savipagalbos būdų, o ne naudotis pasyviomis socialinės paramos 
priemonėmis212. Pradėta formuoti mišri socialinių paslaugų rinka213. Tokios 
nuostatos keičia socialinių darbuotojų veiklos pobūdį ir reikalauja iš profe-
sionalų kitokių, naujų kompetencijų. Vienas iš pavyzdžių būtų socialinio dar-
bo su rizikos šeimomis stiprinimas. 2007 m. savivaldybėse įsteigti 556 sociali-
nių darbuotojų etatai, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. 2008 m. 
įsteigti papildomi 56, 5 etatai214. Įvedus naujas socialinių darbuotojų darbui 
su socialinės rizikos šeimomis pareigybes, ypač išaugo socialinių įgūdžių ug-
dymą ir palaikymą asmens namuose gavusių asmenų skaičius, 2006 m. tokias 
paslaugas gavo 4,3 tūkst. asmenų, o 2007 m. – 23 tūkst. asmenų215. 2003 m. 
socialinių paslaugų gavėjų socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose 
skaičius buvo 63,9 tūkst., o 2007 m. 128, 6 tūkst. asmenų216. 2003 m. pagal-
bos namuose paslaugas teikė 934 etatiniai lankomosios priežiūros darbuoto-
jai, 202 asmenys dirbo pagal terminuotas sutartis, 791 – pagal darbo biržos 
viešųjų darbų programas ir 359 buvo savanoriai. 2007 m. pabaigoje socialines 
paslaugas namuose teikė 1413 etatinių lankomosios priežiūros darbuotojų, 
364 asmenys dirbo pagal terminuotas sutartis ir 178 buvo savanoriai. 2007 m. 
etatinių lankomosios priežiūros darbuotojų padaugėjo ketvirtadaliu217. Be 
abejo, didėjantis darbuotojų skaičius nebūtinai reiškia kokybiškas paslaugas, 
tačiau jau minėtos socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos tiks-
las – gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėse, skatinti teikti 
geros kokybės socialines paslaugas, didinti jų prieinamumą socialinės rizikos 
šeimoms ir vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, tam naudoti vi-
sus galimus išteklius: žmogiškuosius, finansinius, materialiuosius218 – numato 
siekiamybę, bendrą socialiniams darbuotojams, jų esamiems ir potencialiems 
klientams. 

                                                 
212 Socialinis pranešimas 2007–2008. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilnius, 2008. p. 

134.  
213 Ibid, 137 p. 
214 Ibid, 139 p. 
215 Ibid, 134 p. 
216 Ibid. 
217 www.socmin.lt/index.php?-703890300 
218 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1000 „Dėl socialinių paslaugų infrastruk-

tūros plėtros 2007–2009 metų programos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2006, Nr. 111-
4213. 
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Keičiasi visuomenė, keičiasi problemos, keičiasi ir socialinis darbas, tad 
suprantama, kodėl Tarptautinė socialinio darbo mokyklų asociacija (IASSW) 
savo dokumentuose teigia, kad XXI amžiuje socialinis darbas yra dinamiškas 
ir besivystantis, vadinasi, ir jo apibrėžimas negali būti išbaigtas219. Lietuvoje 
socialinis darbas dažniausiai apibūdinamas epitetais „dinamiškas“, „daugia-
veidis“ ir pan. Praėjus dviem dešimtmečiams nuo profesionalaus socialinio 
darbo pradžios šalyje, norėtųsi teigti, kad šiuo metu turime ne socialinį darbą 
Lietuvoje, kaip 2001 m. rašė A. Bagdonas220, bet lietuviškąjį socialinį darbą, 
perėjusį iš kiekybinės į kokybinės plėtros etapą. 
 

                                                 
219 IFSW and IASSW Foundation Documents. International Definition of Social Work Profes-

sion. Ethics in Social Work, Statement and Principles. Global Standards for the Education 
and Training of the Social Work Profession. Supplement of International Social Work,     
p. 6. 

220 Bagdonas, A., 2001, p. 11. 
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