
BENDRAUKIME 
TEISMŲ LEIDINYS ŽURNALISTAMS 



Teismuose kas dieną išnagrinėjama vidutiniškai 1500 bylų. Daugiau kaip 
770 teismuose dirbančių teisėjų talkina beveik 3000 teisėjų padėjėjų, 
posėdžių sekretorių, informacinių technologijų, komunikacijos ir kitų spe-
cialistų. Kaip nepasiklysti teismų sistemoje kreipiantis informacijos? Kaip 
ją gauti laiku ir tokią, kokios reikia? Kuris kelias tiesiausias norint gauti 
teisėjo komentarą apie išnagrinėtą bylą? Visi atsakymai į šiuos ir kitus 
klausimus pateikiami leidinyje BENDRAUKIME. Šiuo leidiniu siekiame 
padėti ne tik žiniasklaidos atstovams, bet ir sau patiems laikytis susitarimų, 

taisyklių,  aukštų etikos ir kokybiško bendravimo normų.
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Per šį puslapį galima pasiekti ŽURNALISTAMS SKIRTĄ TEISMO POSĖDŽIŲ TVARK-
ARAŠČIŲ PAIEŠKĄ, kurioje matoma: 

•teismo posėdžio data,
•laikas ir vieta,
•bylos numeris,

•bylą nagrinėjantis teisėjas,
•bylos šalių informacija (vardai, pavardės) ir

•įvykusio teismo posėdžio rezultatas.
Dėl prisijungimo prie šios paieškos kreipkitės į Nacionalinės teismų administracijos 

(toliau – NTA) Komunikacijos skyrių el. paštu komunikacija@teismai.lt. 

Puslapyje taip pat pasiekiama VIEŠA TEISMO POSĖDŽIŲ TVARKARAŠČIŲ PAIEŠKA, 
kurioje pateikiama: 

•teismo posėdžio data,
•laikas ir vieta,
•bylos numeris,

•bylą nagrinėjantis teisėjas,
•proceso dalyviai – tik juridiniai asmenys (fizinių asmenų vardų ir pavardžių nesimato),

•trumpa bylos esmė ir posėdžio rezultatas.

Čia galite rasti ir VIEŠĄ SPRENDIMŲ PAIEŠKĄ, kurioje skelbiami įsiteisėję nuas-
meninti teismo sprendimai. Sprendimai į šią sistemą įkeliami ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas po to, kai jie įsiteisėja. 

Puslapyje taip pat rasite:

Kokia informacija skelbiama www.teismai.lt?

NTA KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS IR 
TEISMŲ ATSTOVŲ SPAUDAI KONTAKTUS 

(šie specialistai padės gauti teismo atstovo 
komentarą Jums rūpimu klausimu, suteiks 

kitos reikiamos informacijos). 

BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKĄ;

TEISMŲ PRANEŠIMUS SPAUDAI;
TEISMŲ SAVIVALDOS 
INSTITUCIJŲ SPREN-
DIMUS, NUTARIMUS 

IR PROTOKOLUS 
teisėjų atrankos, 

vertinimo, etikos ir 
kitais klausimais;
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http://liteko.teismai.lt/tvarkarasciai/
https://liteko.teismai.lt/vip/
mailto:komunikacija@teismai.lt
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2
http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/105
http://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-pranesimai-spaudai/151/2016-12
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/statistika/106
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/kontaktai-ziniasklaidai/nta-komunikacijos-skyrius/243
https://liteko.teismai.lt/vip/
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/kontaktai-ziniasklaidai/nta-komunikacijos-skyrius/243
http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/105
http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/105
http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/105
www.teismai.lt


Kokie duomenys skelbiami www.atvirasteismas.lt?

Kada ir kokią garso ir vaizdo įrangą galima naudoti teisme?
Filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus:

Bylų nagrinėjimo trukmė

Teisėjų darbo patirtis

Bylų statistika ir kt. 

Teismų biudžetai

Teismų ir teisėjų darbo krūvis

teismo posėdžių salėje 
galima iki teismo 

posėdžio pradžios arba 
jam pasibaigus; per 
visą teismo posėdį 

vaizdo ir garso įrašymo 
įranga privalo būti 
išjungta, o esant 

galimybei – išnešta iš 
teismo posėdžių salės;

tarnybinėse teismo 
patalpose leidžiama 

gavus teismo pirmininko 
leidimą.

viešose teismo patal-
pose leidžiama, jeigu tai 

nepažeidžia asmenų 
privatumo ir netrikdo 

viešosios tvarkos;
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www.atvirasteismas.lt


Kokią informaciją Jums gali pateikti teismas?

Kuriais atvejais informacija teikiama ribotai? 

Nors įsiteisėję teismo sprendimai VIEŠOJE 
SPRENDIMŲ PAIEŠKOJE turi būti paskelbti ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įsiteisėji-
mo, žiniasklaidos atstovams jų prašymu teismo 

sprendimų nuasmenintos kopijos gali būti 
išduodamos nelaukiant, kol teismo procesiniai 
sprendimai įsiteisės ar bus paskelbti viešai. Dėl 

šios informacijos būtina kreiptis į teismo 
atstovą ryšiams su žiniasklaida arba NTA 

Komunikacijos skyrių. 

Proceso dalyvių asmens 
duomenys ir informacija apie 

privatų gyvenimą gali būti nurodomi, 
kai proceso dalyvis yra viešasis asmuo 
ir yra visuomenės viešasis interesas 

būti informuotai apie tokios bylos 
nagrinėjimo eigą ir rezultatus.

Informacija apie teismo veiklą, kurią 
rengiant nereikia kaupti papildomų 

duomenų, žiniasklaidos atstovams pateikiama 
ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, o informacija, 

kurią rengiant reikia kaupti papildomus 
duomenis, teikiama ne vėliau kaip per 

savaitę nuo prašymo suteikti infor-
maciją gavimo dienos.

Susipažinti galima tik su 
viešai išnagrinėtų / baigtų nagrinėti 

bylų medžiaga (gauti kopijas, fotografuoti, 
daryti įrašus) ir tai padaryti galima tik po to, 

kai įsiteisėja galutiniai teismų procesiniai 
sprendimai ar pasibaigia apskundimo kasa-
cine tvarka terminas (paprastai po 3 mėne-

sių nuo apeliacinės instancijos teismo 
sprendimų priėmimo).

Su neviešai išnagrinėtų bylų medžiaga susipažinti nėra galimybės. Neviešai 
nagrinėjamos bylos, kai siekiama apsaugoti žmogaus asmeninio gyvenimo slap-
tumą, gali būti atskleista valstybės, tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptys, 
nusikalstamų veikų padarymu kaltinami jaunesni kaip 18 metų asmenys, nagrinėja-
mi nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo 
laisvei ir neliečiamumui, apklausiamas liudytojas ar nukentėjusysis, kuriam taiko-

mas anonimiškumas ir kt. 
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http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/kontaktai-ziniasklaidai/nta-komunikacijos-skyrius/243
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/kontaktai-ziniasklaidai/nta-komunikacijos-skyrius/243


Nuo 2016 m. pabaigos Lietu-
vos teismuose pradėjo veikti 
TEISĖJŲ SPAUDAI institutas. 

Teisėju spaudai laikomas 
teisėjas, jo sutikimu teismo 

pirmininko įsakymu paskirtas 
ryšiams su žiniasklaida 

palaikyti. 

Teisėjas spaudai dalyvauja radijo ir televizijos laidose, 
teikia komentarus žiniasklaidos atstovams apie nagrinėja-
mas bylas, kai to padaryti negali bylą nagrinėjantis teisė-

jas.

Norite susisiekti su teisėju spaudai? Kreipkitės el. p. 
komunikacija@teismai.lt arba tel. nr. (8 5)  251 4120.

Kas yra teisėjas spaudai?

Neviešai išnagrinėtų bylų teismų sprendimų rezoliucinės dalys visais atvejais 
paskelbiamos viešai ir gali būti komentuojamos, išskyrus sprendimus bylose dėl 

įvaikinimo.

Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo gali atsisakyti pateikti išnagrinėtų 
bylų medžiagą susipažinti, jeigu prašyme susipažinti su išnagrinėtos bylos 
medžiaga nenurodyti privalomi duomenys, išnagrinėtų bylų medžiaga yra 
nevieša ar susipažinimas su ja yra ribojamas, piktnaudžiaujama teise susipažinti 
su išnagrinėtų bylų medžiaga, esant objektyvių aplinkybių, kai byla negali būti 
pateikta asmeniui susipažinti (pvz., byla pateikta susipažinti kitam asmeniui, 
negrąžinta iš aukštesnės instancijos teismo, išsiųsta teisėsaugos institucijoms 
ir kt.). Teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens atsisakymas pateikti išnagrinėtų 

bylų medžiagą susipažinti gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Teikdami informaciją apie atliekamą ikiteisminį 
tyrimą, teismo atstovai gali informuoti tik apie 
teismo atliekamus veiksmus (duomenis apie 
teismo posėdį, jame priimtus sprendimus, jų 
motyvus ir pan.) ir tik tuo atveju, jeigu jų paskelbi-

mas netrukdys tyrimui. 

VIEŠOJE SPRENDIMŲ PAIEŠKOJE skel-
biamuose sprendimuose visi viešai 
neskelbtini duomenys pašalinami. Šioje 
paieškoje paprastai neskelbiami teismo 
sprendimai dėl santuokos nutraukimo 
bendru sutarimu, teismo įsakymo, teismo 
leidimo išdavimo, tarpiniai sprendimai, 
taip pat sprendimai, kai jais ginčas nėra 
išsprendžiamas iš esmės, arba bylos 
nagrinėjimas ar jos visa medžiaga yra 

nevieši.
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E31FF382BA6
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2
mailto:komunikacija@teismai.lt


Teismų informaciniai kanalai

Informacijos teikimą reglamentuoja:

Pagrindiniai kontaktai žiniasklaidai

Kuo skiriasi teismo nuosprendis nuo baudžiamojo įsakymo ar 
nutarties? Kaip vadinami teismų verdiktai civilinėse bylose? 

Visa tai – naudingame ir nuolat atnaujinamame 
DAŽNIAUSIAI VARTOJAMŲ TERMINŲ SĄRAŠE.

•   Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklės 
•   Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklės 

•  Šių taisyklių pagrindu patvirtinti teismų vietiniai teisės aktai

•   NTA Komunikacijos skyrius 
•   Teismų atstovai spaudai

visa informacija 
apie teismų darbą 

www.teismai.lt

renginiai, įvykiai, 
naujienos

statistika apie 
teismus ir teisėjus  

www.atvirasteismas.lt

karjera teismuose, 
aktualijos teisės 
profesionalams

teismų leidiniai

ISSUU

reportažai, filmu-
kai, naujienos apie 

teismų veiklą 

teismų renginių 
nuotraukų galerija 
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http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/dazniausiai-vartojamu-terminu-sarasas-ziniasklaidai/4209
www.teismai.lt
www.atvirasteismas.lt
https://www.facebook.com/LietuvosTeismai/
https://issuu.com/lietuvosteismai
https://www.linkedin.com/company/national-courts-administration?trk=company_logo
https://www.youtube.com/user/NTAkomunikacija
https://www.flickr.com/photos/127694717@N02/
http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teismu-savivaldos-teises-aktu-sprendimu-paieska/199
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E31FF382BA6
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/kontaktai-ziniasklaidai/nta-komunikacijos-skyrius/243
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/kontaktai-ziniasklaidai/teismu-atstovai-rysiams-su-visuomene/1701



