Naujienlaiškis apie Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programą Nr. 12

Modernios technologijos teismuose – greitesnis
ir patogesnis bylų nagrinėjimas
Kasmet Lietuvos teismuose išnagrinėjama keli šimtai tūkstančių bylų – kiekvieną dieną daugiau kaip tūkstantis
unikalių atvejų. Dalis jų neišvengiamai
užsitęsia, o pačiai teisinei sistemai tokie skaičiai užkrauna didžiulę naštą.
Siekdama bylų nagrinėjimą paversti
kuo greitesniu bei patogesniu procesu
ir norėdama užtikrinti proceso dalyvių
teisių įgyvendinimą Nacionalinė teismų
administracija vykdė projektą „Vaizdo
perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“.
Bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu ir Generaline prokuratūra įvykdyto
projekto tikslas – sukurti sistemą, leidžiančią rengti nuotolinius teismo posėdžius ir
įrašyti bei saugoti šių posėdžių medžiagą.
Projekto vertė – 2 084 038,00 Šveicarijos
frankai (apie 1 948 974,10 euro), iš jų 85
procentus sudarė Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos lėšos ir 15
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sujungti į glaudesnį tinklą. „Pagrindinis įkalinimo įstaigų įtraukimo tikslas yra galimybė išvengti važinėjimo į teismus. Nuvežti
nuteistąjį iš pataisos namų į teismą, kuris
yra, pvz., kitoje Lietuvos pusėje, yra problemiška – ir nemažai kainuoja, ir reikalauja atskiros teismo nutarties. Dabar bus galima šiuos klausimus išspręsti elektroniniu
būdu neišvykstant iš įkalinimo įstaigos“,
– teigia E. Gasparavičius. Taip sutaupoma
valstybės lėšų ir laiko.
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procentų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Nacionalinės teismų administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojos, šio projekto vadovės Vaidos
Petravičienės teigimu, projekto idėja kilo
norint spręsti teismų veiklos problemas,
dėl kurių užtrunka bylų nagrinėjimas, padėti negalintiems dalyvauti teismo procesuose ir sumažinti procesų kaštus.
Dažnai bylos nagrinėjamos ilgai dėl to,
kad proceso dalyvis negali atvykti į teismo
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posėdžius. Dabar taip nutikus teismai turi
galimybę organizuoti nuotolinius posėdžius, kurie gali vykti proceso dalyviams
esant tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nuotoliniai teismo posėdžiai svarbūs ir sergantiems, negalią turintiems žmonėms, o kartais teismo posėdyje dalyvauti iš namų yra
fiziškai ar psichologiškai saugiau.
Projekto partneriams, Kalėjimų departamentui ši naujovė leis dirbti našiau. Laisvės
atėmimo vietų įstaigų skyriaus viršininko
Evaldo Gasparavičiaus teigimu, įgyvendinus projektą teismai ir įkalinimo įstaigos

Per penkerius projekto vystymo metus
sukurta vaizdo konferencijų sistema, kuria
teismai naudojasi vis aktyviau. Nuotolinių
teismo posėdžių skaičius kasmet didėja –
2015 metais jų buvo 240, o 2016-aisiais –
daugiau kaip 400.
Stacionari vaizdo perdavimo, įrašymo ir
saugojimo įranga įdiegta 18-oje Lietuvos
teismų, tarp kurių Lietuvos Aukščiausiasis
teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Vil-
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niaus apygardos administracinis teismas,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio apygardų teismai. Vaizdo konferencijų įranga taip pat įdiegta dvylikoje
pataisos namų, tardymo izoliatorių bei
prokuratūrų visoje Lietuvoje.
Anot projekto vadovės V. Petravičienės,
galimybė vykdyti nuotolinius teismo posėdžius padeda ne tik žmonėms, bet ir
institucijoms. Stiprėja nacionalinių teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų – policijos, prokuratūros, teismų ir pataisos įstaigų bendradarbiavimas, daugėja apklausų
pagal teisinės pagalbos prašymus skaičius.
Nekyla abejonių, kad ateityje vis daugiau
teismų procesų vyks nuotoliniu būdu, o
tai reiškia saugesnę, patogesnę ir mažiau
kainuojančią sistemą tiems, kuriems ji reikalinga.

Jaunieji maltiečiai mokosi ir didina organizacijos žinomumą
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Jauni, savanorystės kelią pasirinkę žmonės
beveik dvejus metus dalyvavo mokymuose ir bendroje veikloje siekė stiprinti savo
socialinio tinklo veiklą. Paprojektis„Maltos
ordino pagalbos tarnybos jaunimo organizacijos – „Jaunųjų maltiečių“ socialinio tinklo veiklos stiprinimas“, pradėtas vykdyti
2013 m., sujungė apie 400 jaunų žmonių,
kurie kartu mokėsi, kūrė veiklos strategiją
ir stiprino bendrystę. Pasak paprojekčio
vykdytojų, mokymais siekta išplėsti „Jaunųjų maltiečių“ veiklą, padaryti ją kokybiškesnę. Paprojekčio dėka buvo sukurtas ir
įtvirtintas organizacijos valdymo modelis,
taip pat apmokyti keli šimtai jaunų savanorių, kurie ne tik sustiprino„Jaunųjų maltiečių“ gretas, bet ir padidino organizacijos
žinomumą, teikiamų paslaugų kokybę.
Vienas iš pagrindinių siekių buvo sukurti „Jaunųjų maltiečių“ veiklos plėtros ir valdymo modelį ir padėti „Jauniesiems maltiečiams“ tapti
labiau finansiškai nepriklausomiems. Įgyven-

dinant paprojektį tai buvo sėkmingai atlikta:
buvo įrengtos darbo vietos, įsigyta reikalinga
įranga, parengta galimybių studija finansavimo šaltiniams pritraukti - tai leido Jaunųjų maltiečių veiklą padaryti efektyvesnę, organizacija,
planuodama savo veiklas, išmoko susidėlioti
biudžetą, nusimatyti finansines kryptis, pritraukti lėšų iš rėmėjų, rengti lėšų rinkimo akcijas, pasiruošti rinkodaros priemones.
Naudojant paprojekčiui skirtas lėšas buvo įkurtas centrinis biuras, kurio pagrindinė užduotis
– koordinuoti Jaunųjų maltiečių grupių veiklą
Lietuvoje, pritraukti naujų savanorių.
Naujai sukurta Jaunųjų maltiečių veiklos strategija leido suprasti, kur link organizacija juda, ką
nori pasiekti, kaip gali išnaudoti savo resursus.
Buvo parengtas tikslinės grupės savanorystės
tyrimas, kuris leido plačiau pažvelgti į tikslinę
grupę, su kuria dirba Jaunieji maltiečiai, sukurti
veiklos metodikas.
Paprojekčio vykdymo metu vyko daugybė
mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursų, kuriuo-

se dalyvavo apie 400 šimtai jaunų žmonių.
Buvo rengiami pirmosios pagalbos instruktoriai, apmokomi „Jaunųjų maltiečių“ koordinatoriai, organizuojami savanorių mokymai
skirtinguose Lietuvos miestuose, įsigyta visa
mokymams būtina įranga. Suteikti pirmąją
pagalbą išmoko 12 jaunųjų maltiečių, dar 82
dalyvavo mokymų cikle, skirtame savanorių
koordinatoriams, 200 jaunųjų savanorių mokėsi seminaruose, bendravo su kolegomis iš
kitų miestų, būrė vieningą jaunųjų maltiečių
bendruomenę.

to, kurie savanoriškais pagrindais padeda slaugos ligoninėse, vaikų dienos centruose, globoja vienišus senelius.

Seminarų ir mokymų metu, be kitų dalykų,
„Jaunieji maltiečiai“ mokėsi projektų rengimo,
lyderystės, konfliktų valdymo, derybų meno,
komandinio darbo ir lobizmo pagrindų. „Jaunųjų maltiečių“ mokymai, kvalifikacijos kėlimo
seminarai vyko Trakuose, Kulautuvoje ir Varėnos rajone. Kadangi siekta suburti kuo daugiau savanorių iš skirtingų Lietuvos regionų,
mokymai rengti vis kitoje vietoje.
„Dalyvavau visuose mokymų koordinatorių
mokymuose, nes esu„Jaunųjų maltiečių“ centrinio biuro narys. Juose įgijau naujų žinių apie
projektų rengimą, lyderystę bei papildomų
priemonių panaudojimą stiprinant socialinę
veiklą, darbą su jaunimu. Itin naudingos buvo
projektų valdymo, savanorių vadybos, konfliktų valdymo temos“, – sako Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinio verslo vadybininkas
Edvinas Regelskis.

Šio paprojekčio veikla finansuota Lietuvos
Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos lėšomis – iš viso skirta 75 832,70
euro, iš kurių dalis buvo bendrojo finansavimo
lėšos ir dalis – nuosavos lėšos.

„Jaunieji maltiečiai“ – tai socialiai atsakinga nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinė
veikla – savanoriškas darbas ir parama labiau
pažeidžiamiems. 1993 metais Lietuvoje įsikūrusi „Jaunųjų maltiečių“ organizacija šiandien
jungia apie 500 savanorių iš 31 Lietuvos mies-

„Jaunųjų maltiečių“ socialinis tinklas – tai organizacija, kurią sudaro Jaunųjų maltiečių vadovas, atsakingas už visos organizacijos veiklą
bei plėtrą, ir Jaunųjų maltiečių centrinis biuras,
kurio savanoriai, pasiskirstę veiklos sritimis,
koordinuoja visos Lietuvos Jaunųjų maltiečių
veiklą. Regionų grupes sudaro jaunuoliai nuo
15 iki 24 metų, tiesiogiai vykdantys įvairią socialinę veiklą.
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ŽIV ir AIDS Lietuvoje: pastangos išsklaidyti mitus
AIDS, institucinių gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo su vietos savivalda
stiprinimas“. Tam buvo skirti 54 tūkstančių
eurų.
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Žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV)
– XXI amžiaus maru vadinama liga,
kuria Lietuvoje užsikrečia vis daugiau
žmonių. Akvizitinio imunodeficito
sindromas (AIDS) –– paskutinė ŽIV
infekcijos stadija. Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS ligų centro (ULAC) duomenimis,
2016 metais Lietuvoje užregistruota
214 naujų užsikrėtimo ŽIV atvejų: 165
vyrams ir 49 moterims. Iš viso iki 2017
metų sausio 1 dienos Lietuvoje ŽIV
infekcija diagnozuota 2749 asmenims,
iš kurių daugumą – 79,4 proc. – sudaro
vyrai, 18 proc. (496 asmenims) visų
užsikrėtusiųjų buvo diagnozuota AIDS.
Tačiau problema yra ne tik didėjantis
užsikrėtusiųjų skaičius, bet ir tai, kaip

šie žmonės jaučiasi mūsų visuomenėje.
Sergantieji AIDS vis dar yra priversti
slėpti savo ligą, jie automatiškai
tampa
atstumtąja
visuomenės
dalimi, niekas nenori megzti su jais
artimesnės draugystės ar jų įdarbinti.
Net ir išmaniųjų technologijų amžiuje
žmonėms vis dar trūksta informacijos,
kuri išsklaidytų susikurtus stereotipus
ir mitus apie šią ligą.
Spręsti informacijos stokos ir netolerancijos
sergančiųjų ŽIV atžvilgiu problemas
pasiryžo asociacija „Pozityvus gyvenimas“.
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos Nevyriau-sybinių organizacijų
(NVO) fondo lėšomis ji įgyvendino
paprojektį „NVO, dirbančių su ŽIV /

Pasak asociacijos „Pozityvus gyvenimas“
pirmininko
Arūno
Kepežinsko,
visuomenėje egzistuojantis požiūris,
kad ŽIV ir AIDS serga tik degraduojantys
asmenys, neleidžia pamatyti tikrųjų
priežasčių ir priimti šių žmonių be
išankstinio nusistatymo. Dėl šios
priežasties pagrindinis paprojekčio
tikslas buvo sustiprinti asociacijos
institucinius gebėjimus, kurie padėtų
efektyviau ginti infekuotų ŽIV ir sergančių
AIDS žmonių interesus Lietuvoje. Vienas
svarbiausių paprojekčio siekių – plėsti
Lietuvos gyventojų žinias apie ŽIV ir
lytiškai plintančias ligas ir sumažinti
nepakantumą sergančiųjų atžvilgiu.
Asociacija „Pozityvus gyvenimas“ yra
nevyriausybinė organizacija, vienijanti
infekuotuosius ŽIV ir sergančius AIDS
asmenis bei juos supančius žmones.
Asociacija buvo įkurta ŽIV profilaktikai ir

šviečiamajai veiklai vykdyti, orientuojantis
ne tik užsikrėtusiuosius, bet ir į jų aplinkos
žmones.
Įgyvendinant paprojektį buvo vykdomi
mokymai ir skaitomos paskaitos
asociacijos nariams bei valstybinių
ir medicinos įstaigų darbuotojams.
Klaipėdoje vykusiuose mokymuose ir
paskaitose dalyvavo žmonės iš visos
Lietuvos, jų bendras skaičius siekė kelis
šimtus. A. Kepežinskas atkreipė dėmesį,
kad sergančių AIDS žmonių diskriminacija
egzistuoja ne tik visuomenėje, bet ir
viešose institucijose, ypač medicinos
įstaigose. „Šiems žmonėms skiriama labai
mažai dėmesio. Kai kuriose ligoninėse
AIDS ir ŽIV ligų specialistai dirba vos pora
valandų per dieną, taip pat susiduriama
su atvejais, kai medicinos darbuotojai
baiminasi daryti sergančiųjų patikras dėl
galimybės užsikrėsti. Todėl juos būtina
šviesti“, – sako asociacijos „Pozityvus
gyvenimas“ pirmininkas.
Viena
pagrindinių
įgyvendintų
paprojekčio iniciatyvų – pastangos sukurti
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ir vystyti dialogą tarp nevyriausybinių
organizacijų ir valstybės institucijų.
Asociacijos nariai surengė konferenciją,
skirtą nevyriausybinių organizacijų ir
vietos savivaldos bendradarbiavimui
stiprinti, ir ji parodė, kad nevyriausybinės
organizacijos, dirbdamos išvien su
savivaldos institucijomis, gali efektyviau
kovoti su ŽIV ir AIDS plitimu ir sergančiųjų
diskriminacija Lietuvoje. Anot A.
Kepežinsko, kartu su savivaldybėmis
buvo pradėtos vykdyti nemokamos ŽIV
/ AIDS patikros ir, svarbiausia, pagaliau
atkreiptas savivaldos atstovų dėmesys
į šią problemą bei sukurtas dialogas
tolesniam bendradarbiavimui pagal
prevencines programas.
Platesnei visuomenės daliai buvo
rengiamos socialinės akcijos. Pavyzdžiui,
2013 m. vasarą Klaipėdoje surengta
Tolerancijos šventė, kurioje dalyvavo apie
300 dalyvių iš visos Lietuvos. Pasitelkiant
informacinius stendus bei skrajutes,
žmonėms buvo pasakojama apie lytiškai
plintančias ligas, jų prevenciją ir tai, kaip
visavertiškai gyventi sergant šiomis
ligomis. Vykdant šviečiamąjį projektą

buvo labai svarbu paskleisti žinią kuo
platesnei auditorijai, todėl šiam tikslui
pasiekti buvo skelbiami straipsniai ir
pranešimai spaudai, suteikę daugiau
informacijos apie ŽIV ir AIDS, padėję
išsklaidyti susikurtus mitus ir nepagrįstas
baimes.
Vertindama dabartinę situaciją Lietuvoje
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ŽIV /
AIDS skyriaus vedėja Irma Čaplinskienė
teigė, kad visuomenės tolerancija per
pastarąjį dvidešimtmetį užsikrėtusiems
ŽIV padidėjo, bet požiūris į narkotikų
vartotojus, kurie sudaro apie 60 proc.
sergančiųjų Lietuvoje, beveik nepakito:
„Manau, jog būtent šiai rizikos grupei
reikalinga NVO pagalba teikiant socialines
paslaugas ir tai galėtų tapti vienu iš tikslų
naujų projektų įgyvendinimui. Nors
visuomenės švietimas ir komunikacija
šia tema yra sudėtingas procesas, NVO
galėtų stipriai prisidėti prie užsikrėtusiųjų
integracijos į visuomenę“. I. Čaplinskienės
teigimu, didžiausias laimėjimas per
pastaruosius metus – sustiprėjusi
partnerystė tarp valstybinio, privataus ir
NVO sektorių ŽIV prevencijos srityje.
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Savo ruožtu asociacijos „Pozityvus
gyvenimas“ pirmininkas A. Kepežinskas
džiaugėsi
paprojekčio
rezultatais
ir teigė, kad pagrindiniai tikslai
buvo pasiekti: „Įgyvendindami šį
paprojektį mes sugebėjome sustiprinti
asociacijos materialinę bazę, atnaujinti
interneto svetainę ir asociacijos narių
kompetencijas. Tačiau svarbiausia, kad
sustiprinome bendradarbiavimą su
savivaldybėmis ir valdžios atstovais

sprendžiant
sergančiųjų
AIDS
ir
infekuotųjų ŽIV problemas bei jų
atskirties visuomenėje klausimus.“ Kartu
su finansine bei moraline savivaldybių
parama ši asociacija yra daug stipresnė
vykdydama švietėjišką veiklą, atlikdama
nemokamas ŽIV ir AIDS patikras ir
įgyvendindama
naujus
projektus,
skatinančius visuomenę nenusigręžti
nuo sergančiųjų šiomis ligomis.

Jūratė Vlaščenkienė
Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja
Tel.: 8 5 239 02 93
El. paštas: jurate.vlascenkiene@finmin.lt
https://www.facebook.com/
lietuvasveicarija/?ref=aymt_
homepage_panel
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Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos projektų žemėlapis
Rokiškis

Zarasai

Šilutė

Projektas „Vaizdo perdavimo, įrašymo
ir saugojimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas teismuose“

Šilalė

Šakiai

Paprojektis „NVO, dirbančių su ŽIV / AIDS,
institucinių gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo su vietos savivalda stiprinimas“

Projektas „Maltos ordino pagalbos tarnybos
jaunimo organizacijos – „Jaunųjų maltiečių“
socialinio tinklo veiklos stiprinimas“

Šveicarijos parama - tikriems ir tikslingiems
darbams

