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2017 01 31  

VU Teisės klinika tapo moksleiviams 

skirto socialinio projekto dalimi. 

 

Bendradarbiaujant su Teisingumo 

ministerija įsipareigota padėti 

nukentėjusiesiems Sausio 13-osios 

byloje. 

2017 02 03 

2017 02 15 

 

Siekiant išplėti VU Teisės klinikos 

pagalbos atviros prieigos taškų tinklą, 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka. 

 

Patirties perdavimo susitikimas su 

teisininkų delegacija iš Ukrainos. 

2017 03 02 

2017 03 30  

Pristatytas projektas „Nemokama 

teisinė pagalba Lietuvos regionuose“. 

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su VšĮ „Versli Lietuva“ dėl pagalbos 

jauno verslo kūrėjams. 

2017 03 31 

2017 04 04 
 

Bendradarbiavimas su asociacija 

„Mentor Lietuva“, plečiant moksleivių 

žinias apie teisininko profesiją. 

 

Susitikimas su Ukrainos delegacija dėl 

Ukrainos ombudsmeno institucijos 

stiprinimo. 

2018 04 05 
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2017 04 20  

Partnerystė su paramos internetu 

platforma aukok.lt. 

 

Esamų ir naujai atrinktų VU Teisės 

klinikos konsultantų išvažiuojamieji 

mokymai Puvočiuose. 

2017 08 17 

2017 08 18  

VU Teisės klinika pristatyta VU Teisės 

fakulteto pirmakursių stovykloje. 

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Lietuvos jaunimo organizacijų 

taryba – didžiausia šalyje jaunimo 

nevyriausybine organizacija. 

2017 08 29 

2017 08 30 

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Valstybine darbo inspekcija prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. 

 

VU Teisės klinika pristatyta VU 

visuomeninių veiklų mugėje 

„StudentAUK“. 

2017 09 07 

2017 09 12 

 

Sutarta dėl bendradarbiavimo ugdant 

jaunimo teisinį raštingumą (VU Teisės 

klinikos laidos tiesioginiame radijo 

eteryje). 

 

VU Teisės fakulteto Alumni draugijos 

narė Rimantė Šalaševičiūtė įteikė VU 

Teisės klinikai Vasario 16-osios akto 

faksimilę. 

2017 10 23 
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2017 10 25 

 

Minėdami Konstitucijos dieną, VU 

Teisės klinikos konsultantai sostinės 

gyventojams išdalino kelias dešimtis 

LR Konstitucijos leidinių. 

 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto 

(ŽTSI) atstovai su VU Teisės klinikos 

konsultantais dalijosi advokacijos 

patirtimi.  

2017 10 26 

2017 11 21 

 

Marijampolės Trečiojo amžiaus 

universiteto studentams-senjorams 

pristatyta VU Teisės klinikos veikla ir 

surengta vieša konsultacija aktualiais 

teisiniais klausimais. 

 

VU Teisės klinikoje pradėta oficialiai 

teikti valstybės garantuojama pirminė 

teisinė pagalba Vilniaus gyventojams. 

2018 01 29 

2018 02 13  

Surengta atvirų durų diena VU Teisės 

klinika besidomintiems studentams. 

 

Prie VU Teisės klinikos projekto 

„Nemokama teisinė pagalba Lietuvos 

regionuose“ prisijungė Šilutės viešoji 

biblioteka ir 21 jos filialas. 

2018 03 01 

2018 03 14 

 

VU Teisės klinika ir Lietuvos neįgaliųjų 

forumas (LNF) įsipareigojo kryptingai 

bendradarbiauti plėtojant Lietuvos 

neįgaliųjų teisinę apsaugą. 

 

VU Teisės klinika pristatyta „Vilniaus 

universiteto Karjeros dienose 2018“. 

2018 03 26 



6 

VU Teisės klinika drauge su Vilniaus universiteto akademiniais padaliniais prisijungė 

prie moksleiviams skirtos iniciatyvos „Lyderystės akademija“. Tai – jau 20 metų 

gyvuojantis socialinis projektas, suteikiantis galimybę 9–12 klasių moksleiviams 

dalyvauti VU dėstytojų paskaitose, o vėliau įgytas žinias pritaikyti praktinėse 

dirbtuvėse. 

VU Teisės klinika kvietė moksleivius sudalyvauti gyvose teisinėse konsultacijose bei 

išvysti teismo inscenizaciją. 
 

 

 

2017 m. sausio 26 d. VU Teisės klinikos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerijos surengtame posėdyje dėl nukentėjusiųjų 1991 m. sausio 13 

d. interesų užtikrinimo ir atstovavimo. 

Buvo nutarta, kad du VU Teisės klinikos savanoriai taps nukentėjusiuosius lydinčiais 

asmenimis teisminiame procese, dalyvaus teismo posėdžiuose, o po jų – 

suprantamai ir paprastai perduos informaciją apie proceso eigą. 
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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. 

Įgyvendinant projektą, pristatytas interaktyvus žemėlapis, leidžiantis interesantams 

nesunkiai rasti vietas, kuriose galima nemokamai naudotis nuotolinėmis ryšio 

priemonėmis ir susisiekti su VU Teisės klinikos konsultantais: 

 

 
 

Projektas „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“ sulaukė išskirtinio 

žiniasklaidos susidomėjimo – buvo nušviestas didžiausių Lietuvos naujienų portalų 

ir nacionalinio transliuotojo: 

 

 
 

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. Šventinis nemokamos nuotolinės teisinės 



8 

pagalbos atviros prieigos taškų atidarymas ir projekto pristatymas Šilutėje sulaukė 

didelio vietos bei regiono žurnalistų dėmesio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mentor Lietuva” – tai ugdomoji programa jaunimui ir moksleiviams, prie kurios 

iniciatyvos prisijungė ir VU Teisės klinikos studentai: konsultantai dalyvavo 

mentorystės veiklose, kurių metu susitiko su moksleiviais, kad parodytų, kokia yra 

teisės studento veikla ir teisės galimybės.  

Programą sudarė studentams skirti mokymai bei susitikimai su moksleiviais VU 

Teisės klinikoje. Susitikimų metu moksleiviai pamatė, kaip ruošiami teisiniai 

dokumentai ir vyksta gyvos konsultacijos, lankėsi „Ellex Valiunas“ kontoroje. 
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2017-aisiais prasidėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustino Normanto 

vadovaujamas ES dvynių projektas „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių 

kontrolieriaus institucijos gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas 

pagal geriausią Europos patirtį“.  

Delegacija iš Ukrainos lankėsi ir VU Teisės klinikoje. Konsultantai svečiams pristatė 

organizacijos veiklą, pasidalino teisinių projektų istorijomis. Svečiai pastebėjo, kad 

tokia įstaiga yra demokratinės valstybės pavyzdys, kurio turi siekti ir Ukraina. 

 

Bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, VU Teisės 

klinikos konsultantai sostinės gyventojams išdalino kelias dešimtis Konstitucijos 

leidinių. Tokiu būdu siekta atkreipti visuomenės dėmesį į svarbiausią šalies įstatymą 

ir simboliškai paminėti jo priėmimo referendume dieną – spalio 25-ąją. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Akcijos metu gyventojai buvo sveikinami su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

priėmimo 25-mečiu ir raginami  aktyviai naudotis savo konstitucinėmis teisėmis – juk 

būtent Konstitucija yra teisinės valstybės pamatas, taigi, ir pagrindinis mūsų saugumo 

garantas. 
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Lapkričio 21 d. VU Teisės fakultete lankėsi Marijampolės Trečiojo amžiaus 

universiteto studentai. Svečius pasveikino fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis, 

o vėliau buvo pristatyta VU Teisės klinikos veikla ir surengta vieša konsultacija 

aktualiais teisiniais klausimais. 
 

 

 

VU Teisės klinikos konsultantai, reaguodami į aktualijas viešojoje erdvėje ir siekdami 

kelti visuomenės teisinio raštingumo lygį, nuolat publikavo teisinius situacijų 

įvertinimus populiariausiuose šalies naujienų portaluose. Studentai ne sykį buvo 

pakviesti duoti komentarą televizijos ir radijo laidose. 
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2017 m. vasario 15 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Nacionalinė biblioteka tapo vienu iš taškų, 

kur visuomenė gali naudotis nuotolinėmis ryšio priemonėmis ir virtualiai bendrauti su 

VU Teisės klinikos konsultantais. 
 

 

 

2017 m. kovo 31 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Versli Lietuva“ 

– Ūkio ministerijos įsteigta agentūra, skatinančia verslumą, tvarią ir modernią verslo 

plėtrą, startuolių ekosistemą bei eksportą Lietuvoje. Siekdama padėti besikuriančioms 

įmonėms ir jaunam verslui, VU Teisės klinika įsipareigojo konsultuoti 

pradedančiuosius verslininkus intelektinės nuosavybės, komercinių sutarčių, 

akcininkų susitarimų, veiklos organizavimo, mokesčių, reklamos ir kitais klausimais. 
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2017 m. rugpjūčio 29 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybine jaunimo organizacija 

Lietuvoje, vienijančia nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo 

organizacijų sąjungas. 

Sutartyje įtvirtintas siekis kryptingai bendradarbiauti plėtojant jaunimo organizacijų 

veiklą Lietuvos Respublikoje, gerinant jaunimo organizacijų teisinę aplinką ir ginant 

organizacijų bei jų narių teisinius interesus. 
 

 
 

VU Teisės klinika padės LiJOT priklausančioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms efektyviau veikti teisėkūros procese – teikti išvadas dėl rengiamų 

teisės aktų projektų, inicijuoti aktualius įstatymų ar žemesnės juridinės galios teisinių 

dokumentų pakeitimus, dalyvauti nacionalinėse darbo grupėse bei komisijose. 

LiJOT vienija tūkstančius veiklių ir pilietiškų jaunų žmonių. Jiems VU Teisės klinika 

teiks nemokamas konsultacijas darbo, vartotojų, intelektinės nuosavybės ir kitose 

teisės srityse, padės parengti reikalingus dokumentus steigiant verslą ar apginti savo 

konstitucines teises. 
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2017 m. rugpjūčio 30 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine 

darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

VU Teisės klinika įsipareigojo gyventojams teikti nemokamą teisinę pagalbą darbo, 

darbo ginčų ir susijusiose teisės srityse, o gyventojams pageidaujant – lydėti juos į 

darbo ginčų komisijų posėdžius Vilniaus mieste. 
 

 
 

Savo ruožtu VDI įsipareigojo bendradarbiauti VU Teisės klinikai organizuojant 

konsultacijas bei mokymus darbuotojams, darbdaviams bei vykdant švietėjišką veiklą. 

VDI taip pat įsipareigojo sudaryti sąlygas Teisės klinikoje profesinę praktiką 

atliekantiems teisės studentams lydėti asmenis į darbo ginčų komisijų posėdžius ir 

suteikti šiems asmenims teisinę pagalbą, kartu su lydimuoju asmeniu dalyvauti darbo 

ginčų komisijos posėdyje. 

Bendradarbiavimo sutartis buvo plačiai nušviesta Lietuvos žiniasklaidos: 
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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, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų ar turimo turto. 
 

 
 

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. 
 

 



16 

VU Teisės klinika ir Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) įsipareigojo kryptingai 

bendradarbiauti plėtojant Lietuvos neįgaliųjų teisinę apsaugą, gerinant šių asmenų 

teisinę aplinką ir ginant LNF priklausančių organizacijų bei jų narių teisinius interesus. 

Lietuvos neįgaliųjų forumas 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 LNF bei LNF nariams teikti nemokamą teisinę pagalbą 

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

nuosavybės ir kitais teisės klausimais, taip pat padėti LNF priklausančioms 

organizacijoms stiprinti jų teisinę bazę, atstovauti LNF 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 LNF prezidentė Dovilė 

Juodkaitė. 
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Rugpjūčio 17–18 dienomis Puvočiuose vyko VU Teisės klinikos konsultantų mokymai. 

Originalaus formato kursuose dalyvavę esami ir naujai atrinkti įstaigos savanoriai 

plėtė žinias viešosios komunikacijos srityje, mokėsi valdyti stresines situacijas, 

perėmė patirtį iš programą jau baigusių kolegų. 

Daugiausia dėmesio mokymų metu skirta praktiniams užsiėmimams, realių atvejų 

analizei bei simuliacijoms, tačiau akcentuotos ir neteisinės kompetencijos, 

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 įgyvendintas ne tik šis, bet ir kiti siekiniai – kurti glaudžią 

savanorių bendruomenę bei ugdyti kolegišką VU Teisės klinikos atmosferą, kurioje 

skatinama tarpusavio pagarba ir kokybiškos teisinės diskusijos. 
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Vilniaus universiteto Teisės fakulteto pirmakursių stovykloje VU Teisės klinikos 

direktorius supažindino naujuosius studentus su Teisės klinikos veikla, istorija, 

steigėjais, misija ir vizija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU Teisės klinikos veikla buvo pristatyta ir VU visuomeninių veiklų mugėje 

„StudentAUK“. Didžiausio šalyje universiteto studentus Teisės klinikos savanoriai 

supažindino su nemokamos teisinės pagalbos galimybe ir ragino nebijoti kreiptis kilus 

bet kokiems teisiniams iššūkiams. 

Tikimasi, 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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Spalio 23 d. VU Teisės klinikoje lankėsi politikė, VU Teisės fakulteto Alumni draugijos 

narė Rimantė Šalaševičiūtė. Viešnagės metu parlamentarė kalbėjo apie teisininkų 

svarbą įstatymų leidybos procese ir, pabrėždama VU Teisės klinikos indėlį puoselėjant 

teisinę valstybę, įteikė Vasario 16-osios akto faksimilę. 

Susitikusi su VU Teisės klinikoje savanoriaujančiais studentais, R. Šalaševičiūtė 

pristatė įstatymų leidybos procesą Lietuvoje. Viešnia domėjosi, su kokiais teisiniais 

iššūkiais dažniausiai susiduria į VU Teisės kliniką besikreipiantys gyventojai, kaip 

vyksta projekto „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“ įgyvendinimas, 

įvertino bendradarbiavimo su Valstybine darbo inspekcija, jauno verslo 

asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiamas galimybes. 
 

 

 

Spalio pabaigoje VU Teisės klinikos konsultantai susitiko su Žmogaus teisių stebėjimo 

instituto (ŽTSI) teisininku Karoliu Liutkevičiumi ir projektų koordinatore Kristina 

Normantaite. 

Organizacijos atstovai pasidalijo savo patirtimi dalyvaujant įvairių rūšių advokacinėse 

veiklose, pristatė galimas advokacijos strategijas ir konkrečius ŽTSI praktikoje 

įgyvendintus projektus, kurie buvo plačiai nušviesti žiniasklaidos ir sulaukė didelio 

visuomenės atgarsio. 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas – nuo 2003 m. veikianti nevyriausybinė, pelno 

nesiekianti viešosios advokacijos organizacija. Instituto teisininkų ir politikos mokslų 

ekspertų komanda atlieka tyrimus, teikia pasiūlymus teisės aktams ir programiniams 

dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas tarptautinėms žmogaus 
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teisių priežiūros institucijoms, imasi bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių 

klausimais, teikia ekspertines konsultacijas ir teisines paslaugas. 
 

 

 

 

Vasario 13 d. pirmą kartą surengta VU Teisės klinikos atvirų durų diena. Studentai 

turėjo progą savo akimis pamatyti, ką veikia konsultantai, apsilankyti Teisės klinikos 

erdvėse bei iš pirmų lūpų gauti atsakymus į rūpimus klausimus. 
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Kovo 21 d. VU Teisės klinikos savanoriai lankėsi „VU Karjeros dienose“, kur 

studentams pristatė nemokamas teisines paslaugas ir profesinės praktikos 

galimybes organizacijoje. 

Kontaktų mugės metu VU Teisės klinika kvietė pamatyti teisę kitaip – kaip dinamišką 

ir kūrybiškumą skatinančią sritį. Dėl šios priežasties renginio svečiams siūlyta ne 

spręsti formalias užduotis, o sudalyvauti smagiose šokių dvikovose. 

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

kuriuo siekiama padėti studentams įsitvirtinti darbo rinkoje. 
 

 

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. ir 2018 m. balandžio 9 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 

Michal Petkevič ir Zbigniev Podvorski, taip pat – Julija Miliun, Justė Stonkutė, Mantė 

Makutytė ir David Gurvič. 
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Atsižvelgiant į tikslinę auditoriją, pagrindiniai VU Teisės klinikos viešosios 

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

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

bukletai ir partnerių (Vilniaus miesto savivaldybės, VU, VU Studentų atstovybės, VU 

Teisės fakulteto, „Infolex“, kampanijos „Už saugią Lietuvą“, portalo „Mano teisės“ ir kt.) 

informacijos sklaidos įrankiai. 
 

 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta išsami 2016 07 01–2017 06 30 (vienerių 

kalendorinių metų) laikotarpio VU Teisės klinikos naudojamų skaitmeninių 

informacijos sklaidos priemonių (tiesioginės komunikacijos kanalų) efektyvumo – 

auditorijos pasiekiamumo ir srauto elgsenos – analizė. 

Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat iš esmės atnaujintas VU Teisės klinikos vizualinis 

identitetas. Patrauklesnė vizualinė išraiška sudarys prielaidas pasiekti dar didesnę 

auditoriją bei ją sudominti. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu pradėti naudoti nauji kanalai: reklaminiai skydeliai trečiųjų šalių 

kanaluose, puslapiai socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „YouTube“, VU 

naujienlaiškis, VU Teisės klinikos naujienlaiškis, VU rūmuose esantys LCD ekranai. 
 

 
 

 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu remiantis atnaujinto VU Teisės klinikos vizualinio identiteto 

principais atlikti tinklalapio išvaizdos pakeitimai, pakeistas plakatų, bukletų dizainas:  
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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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