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Oficialiai pradėjome teikti valstybės 

garantuojamą pirminę teisinę 

pagalbą Vilniaus gyventojams. 

2018 01 29 

2018 02 13 
 

Į atvirų durų dieną sukvietėme VU 

Teisės klinika besidominčius 

studentus. 

 

Prie VU Teisės klinikos projekto 

„Nemokama teisinė pagalba Lietuvos 

regionuose“ prisijungė Šilutės viešoji 

biblioteka ir jos 21 filialas. 

2018 03 01 

2018 03 14 

 

Įsipareigojome kryptingai 

bendradarbiauti su Lietuvos 

neįgaliųjų forumu plėtojant neįgaliųjų 

teisinę apsaugą Lietuvoje. 

 

Pristatėme VU Teisės kliniką 

„Vilniaus universiteto Karjeros 

dienose 2018“. 

2018 03 26 

2018 04 09 
 

VU Teisės fakulteto Alumni draugija 

įteikė stipendijas VU Teisės klinikos 

savanoriams. 

 

Minėdami VU Teisės klinikos 

dvidešimtmetį, surengėme 

organizacijos alumnų susitikimą. 

2018 06 01 
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2018 08 29 

 

Prie VU Teisės klinikos projekto 

„Nemokama teisinė pagalba Lietuvos 

regionuose“ prisijungė Palangos 

miesto viešoji biblioteka. 

 

Antrą kartą VU Teisės klinikoje 

surengėme atvirų durų dieną. 

2018 09 06 

2018 09 10  

Pristatėme VU Teisės kliniką VU 

pirmakursiams skirtame renginyje. 

 

Puvočiuose vykusiuose mokymuose 

VU Teisės klinikos konsultantai kėlė 

teisines ir bendrąsias kompetencijas. 

2018 09 24 

2018 10 16  

Pristatėme VU Teisės kliniką VU 

pirmakursiams skirtame renginyje. 

 

VU Teisės fakulteto Alumni draugija 

įteikė stipendijas VU Teisės klinikos 

savanoriams. 

2018 10 17 

2018 10 25  

Minėdami Konstitucijos dieną, 

surengėme simbolinę akciją. 

 

Debiutavome radijo eteryje su 

jaunimui skirta laida „Teisė gyvai“. 

2018 11 22 

2018 12 28 
 

Bendradarbiaudami su „Amberlo“, VU 

Teisės klinikoje įdiegėme naujausius 

legaltech sprendimus. 
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Dar 2017 m. VU Teisės klinika, bendradarbiaudama su Nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka bei socialiai atsakingu verslu, 140-yje Lietuvos bibliotekų atidarė 

nemokamos teisinės pagalbos prieigos taškus, kurių darbuotojai padeda lankytojams 

prisijungti prie virtualaus pokalbių kambario su VU Teisės klinika. Nuotolinės 

konsultacijos metu gyventojai gali matyti ir girdėti Klinikos teisininkus, konfidencialiai 

gauti jiems parengtus teisinius dokumentus bei išsiaiškinti, kur ir kaip juos pateikti. 

2018-aisiais prie projekto prisijungė 23 naujos įstaigos – Palangos miesto 

savivaldybės viešoji biblioteka, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka ir 21 šios bibliotekos filialas. Dėkojame „Western Union“, prisidėjusiems prie 

projekto plėtros Palangoje, ir AB „Klaipėdos nafta“, kurios parama sudarė sąlygas į 

projektą įtraukti Šilutę. Nemokamos nuotolinės teisinės pagalbos atviros prieigos 

taškų pristatymai sulaukė didelio vietos bendruomenės ir žurnalistų dėmesio. 
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Spalio 25-ąją VU Teisės klinikos konsultantai kiekvieną lankytoją pasitiko su simboline 

dovana – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Originalia akcija siekėme atkreipti 

gyventojų dėmesį į svarbiausią šalies įstatymą ir simboliškai paminėti jo priėmimo 

referendume dieną. Konstitucijas dovanojo Teisingumo ministerija. 
 

 

Lapkričio 21 d. debiutavome radijo eteryje su laida „Teisė gyvai“. Kas antrą 

ketvirtadienį 17 val. per „Start FM“ (94.2 MHz) VU Teisės klinikos konsultantai 

diskutuoja aktualiausiomis teisinėmis temomis, pristato įdomiąją teisės pusę, dalinasi 

patarimais, kaip nepasiklysti teisės labirintuose ir apginti savo pažeistas teises. 

Laida išskirtinė tuo, kad ją veda jauni žmonės – teisės studentai, kurie dalinasi 

žiniomis, patirtimi bei pastebėjimais su savo bendraamžių auditorija. Apie sudėtingus 

reikalus – paprastai, aiškiai ir įdomiai. 
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Reaguodami į aktualijas viešojoje erdvėje ir siekdami kelti visuomenės teisinio 

raštingumo lygį, nuolat publikavome situacijų įvertinimus populiariausiuose šalies 

naujienų portaluose, teikėme komentarus radijo ir televizijos laidose. 
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Visuomenę taip pat švietėme vykdydami originalias komunikacines kampanijas 

socialiniuose tinkluose:  
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Glaudus VU Teisės klinikos bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybe atvėrė 

galimybę VU Teisės klinikos paslaugomis (kaip valstybės garantuojama pirmine 

teisine pagalba) pasinaudoti visiems Vilniaus mieste gyvenamąją vietą 

deklaravusiems asmenims. 
 

 
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis džiaugėsi, 

jog VU Teisės klinikai pradėjus teikti pirminę teisinę pagalbą šia paslauga galės 

pasinaudoti dar daugiau Vilniaus miesto gyventojų. Tai prisidės prie gyventojų teisinio 

išprusimo didinimo, padės spręsti iškilusias problemas bei kartu gerins miestiečių 

gyvenimo kokybę. 
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Įsipareigojome kryptingai bendradarbiauti su Lietuvos neįgaliųjų forumu (dabar – 

Lietuvos negalios organizacijų forumas, LNOF) plėtojant Lietuvos neįgaliųjų teisinę 

apsaugą, gerinant šių asmenų teisinę aplinką ir ginant LNOF priklausančių 

organizacijų bei jų narių teisinius interesus. 

LNOF yra didžiausia negalios organizacijų asociacija, atstovaujanti apie 300 tūkst. 

gyventojų su negalia, jų šeimų ir negalios situacijoje atsidūrusių asmenų interesams. 

Tikimasi, kad institucinė partnerystė su VU Teisės klinika reikšmingai prisidės 

sudarant sąlygas žmonėms su negalia savarankiškai dalyvauti visose socialinio 

gyvenimo srityse. 
 

 
 

VU Teisės klinika įsipareigojo LNOF bei LNOF nariams teikti nemokamą teisinę 

pagalbą darbo, šeimos, paveldėjimo, viešosios teisės, ginčų sprendimo, sutarčių, 

intelektinės nuosavybės ir kitais teisės klausimais, taip pat padėti LNOF 

priklausančioms organizacijoms stiprinti jų teisinę bazę, atstovauti LNOF narių 

interesams teisėkūros procese. 

„Partnerystė su VU Teisės klinika mūsų organizacijai atveria galimybes padėti 

didesniam skaičiui žmonių, nes dėl ribotų resursų iki šiol negalėjome aprėpti visų 

besikreipiančiųjų poreikių“, – bendradarbiavimu džiaugėsi LNOF prezidentė Dovilė 

Juodkaitė. 
 

Pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus SOS vaikų kaimu. Įsipareigojome 

teikti teisinę pagalbą plėtojant tėvų globos netekusių vaikų teisinę apsaugą ir jų teisių 

gynybą. 

SOS vaikų kaimai globoja sudėtingose situacijose atsidūrusius vaikus ir rūpinasi, kad 

jie augtų laimingose ir saugiose šeimose.  
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Bendradarbiaudami su asociacija „Aktyvus jaunimas“, surengėme moksleiviams 

skirtus mokymus, kurių tikslas – suteikti bendrųjų žinių apie viešojo valdymo procesus 

bei visuomenės galimą įsitraukimą į politinius procesus. 
 

 
 

Bendradarbiaujant su teisės profesionalams skirtų IT sistemų lyderiais „Amberlo“, VU 

Teisės klinikai atsivėrė galimybė naudotis pažangiais teisinių paslaugų projektų 

valdymo įrankiais. „Amberlo“ vieni pirmųjų Lietuvoje pristatė išimtinai teisininkams 

skirtus dokumentų valdymo, užduočių planavimo ir laiko apskaitos IT įrankius. 

Tarptautinę plėtrą sėkmingai vystanti kompanija siūlo išskirtinius, profesionalų 

poreikius atitinkančius procesų automatizavimo, naudotojų sąsajos, funkcijų 

integralumo sprendimus. 
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Rugsėjo 24–25 dienomis Puvočiuose vyko VU Teisės klinikos išvažiuojamieji 

mokymai. Jų metu esami ir naujai atrinkti įstaigos savanoriai plėtė kompetencijas 

teisinio argumentavimo, interesantų konsultavimo, taikinamojo tarpininkavimo ir 

viešosios komunikacijos srityse. 

Daugiausia dėmesio mokymų metu skyrėme praktiniams užsiėmimams, realių atvejų 

analizei bei simuliacijoms, tačiau akcentavome ir neteisines kompetencijas, 

savanoriams sudarysiančios galimybę pasiekti dar aukštesnių produktyvumo bei 

darbo kokybės standartų. 

Pagrindinis mokymų tikslas – suteikti konsultantams specifinių žinių, kurios yra 

reikalingos norint profesionaliai teikti teisinę pagalbą gyventojams. Dalyvių įspūdžiai 

leidžia manyti, kad sėkmingai įgyvendinome ne tik šį, bet ir kitus siekinius – kurti 

glaudžią savanorių bendruomenę bei ugdyti kolegišką VU Teisės klinikos atmosferą, 

kurioje skatinama tarpusavio pagarba ir kokybiškos teisinės diskusijos. 

Mokymuose pranešimus skaitė ir praktines užduotis vedė VU Teisės klinikos 

direktoriaus pavaduotoja Miglė Žukauskaitė, komunikacijos ir rinkodaros vadovas 

Paulius Mockevičius, Alumni klubo narys, VU Teisės fakulteto dėstytojas doc. dr. 

Rimantas Simaitis, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ teisininkė Rūta Jasilionė ir VU 

Studentų atstovybės Centrinio biuro vadovė Ilona Žilinskytė. 
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Gilinome žinias apie teisinės informacijos paiešką. Už mokymus ir prieigą prie 

pažangiausių įrankių dėkojame „Infolex“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spalio 15 d. VU Teisės klinikos konsultantai kėlė žinias sudėtingų situacijų valdymo ir 

efektyvaus bendravimo srityje. Mokymus vedė „OVC Consulting“ ekspertas Šarūnas 

Dignaitis. 
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Minėdami VU Teisės klinikos dvidešimtmetį, subūrėme organizacijos alumnus – 

jaunuosius teisininkus, advokatus, vadovus, daugelio kurių karjera prasidėjo būtent 

čia. Nuo 1998-ųjų Klinikoje veikė per 200 gabių teisės studentų, suteikusių pagalbą 

daugiau kaip 60 tūkst. Lietuvos gyventojų. 
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Vilniaus universiteto Teisės fakulteto pirmakursių stovykloje VU Teisės klinikos 

direktorius Laurynas Totoraitis supažindino naujuosius studentus su Teisės klinikos 

veikla, istorija, steigėjais, misija ir vizija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU Teisės klinikos veiklą pristatėme ir VU visuomeninių veiklų mugėje. Didžiausio 

šalyje universiteto studentus Teisės klinikos savanoriai supažindino su nemokamos 

teisinės pagalbos galimybe ir ragino nebijoti kreiptis kilus bet kokiems teisiniams 

iššūkiams. 

Tikimės, kad organizacijos pristatymas tokio ir panašaus pobūdžio renginiuose ne tik 

didins jos žinomumą, bet ir skatins gyventojus aktyviau ginti savo teises. 
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Vasario 13 d. ir rugsėjo 6 d. surengėme VU Teisės klinikos atvirų durų dienas. Savo 

akimis pamatyti, ką veikia konsultantai, apsilankyti Teisės klinikos erdvėse ir iš pirmų 

lūpų gauti atsakymus į rūpimus klausimus panoro net keliasdešimt studentų. 
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Kovo 21 d. lankėmės „Vilniaus universiteto Karjeros dienose“, kur studentams 

pristatėme nemokamas teisines paslaugas ir profesinės praktikos galimybes 

organizacijoje. 

Kontaktų mugės metu kvietėme studentus pamatyti teisę kitaip – kaip dinamišką ir 

kūrybiškumą skatinančią sritį. Dėl šios priežasties renginio svečiams siūlėme ne 

spręsti formalias užduotis, o sudalyvauti smagiose šokių dvikovose. 

„Karjeros dienos“ – didžiausias VU Studentų atstovybės organizuojamas renginys, 

kuriuo siekiama padėti studentams įsitvirtinti darbo rinkoje. 
 

 

 

Balandžio 9 d. ir spalio 17 d. VU Teisės fakulteto Alumni draugija tradiciškai įteikė 

skatinamąsias stipendijas VU Teisės klinikos savanoriams. Už svarų indėlį padedant 

gyventojams įgyvendinti ir ginti savo teises apdovanoti Julija Miliun, Justė Stonkutė, 

Mantė Makutytė ir David Gurvič, taip pat – Gabrielė Bareikaitė, Evelina Pupeikytė, Gita 

Šabanaitė ir Jurgita Žiaušytė. 
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Atsižvelgiant į tikslinę auditoriją, pagrindiniai VU Teisės klinikos viešosios 

komunikacijos kanalai – tinklalapis (www.teisesklinika.lt) ir puslapiai socialiniuose 

tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“. Reklamos tikslais taip pat naudojami 

plakatai, skrajutės ir partnerių (Vilniaus miesto savivaldybės, VU, VU Studentų 

atstovybės, VU Teisės fakulteto, „Infolex“, „Teisė.Pro“, kampanijos „Už saugią Lietuvą“, 

portalo „Mano teisės“ ir kt.) informacijos sklaidos įrankiai: reklaminiai skydeliai, 

naujienlaiškiai, LCD ekranai. 
 

 
 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu nuosekliai tęsėme vienalytį VU Teisės klinikos vizualinį 

identitetą. Patraukli ir atpažįstama vizualinė išraiška sudaro prielaidas pasiekti dar 

didesnę auditoriją bei ją sudominti. 
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VU Teisės klinikos vykdomi projektai sudarė prielaidas didinti organizacijos 

matomumą viešojoje erdvėje: studentų rengiami straipsniai, įžvalgos, komentarai 

aktualiomis einamuoju metu temomis (visuomenės teisinio švietimo projekto dalis), 

gyventojams naudingas VU Teisės klinikos bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis 

bei organizacijomis tampa patrauklia medžiaga žiniasklaidos atstovams. 
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