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Įžanginis žodis

Gerbiamieji, 

2016-ieji metai Vilniaus universiteto teisės klinikai buvo ypatingi. VUTK steigėjai: Vilniaus universitetas, 

advokatų kontora Ellex Valiunas ir VU Studentų atstovybė, suprasdami tai, kad prieinama visuomenės 

teisė į teisingumą yra teisinės valstybės pamatas priėmė principingą sprendimą vystyti VUTK veiklą. 

Džiaugiamės, kad prie iniciatyvos prisijungė ir kiti partneriai. Nuoširdžiai dėkojame VUTK idėją 

palaikantiems teisininkams, kurie tapo studentų kuratoriais, globėjams „Lewben group", „Serenus", 

„Philip Morris International", mecenatams „Vilniaus prekyba", „Telia Lietuva", „Strategic Staffing 

Solutions International" ir „Orlen Lietuva", rėmėjams Teisės fakulteto Alumni draugijai, Lietuvos 

advokatūrai, Advokatės R. Žabolienės kontorai Metida, „Transport LT", „Juodeliai", „Infolex", „Danske 

bank", Šarlotės teisės mokyklai, kurie prisidėjo, kad organizacija gyvuotų ir galėtų vykdyti savo misiją. 

2016 metais naujuosius mokslo metus sutikome atnaujintame biure. Įkurtuvių renginyje dalyvavo 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, organizacijos globėjai ir bičiuliai. Džiaugiamės, 

kad apie teisės klinikos atsinaujinimą pranešė didžiausios žiniasklaidos priemonės, o visuomenė 

apipylė konsultantus prašymais suteikti teisinę pagalbą. 

VU Teisės klinika atsinaujino ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Prie VUTK kuratorių komandos prisijungė 

19 žymių šalies teisininkų, VU Teisės fakulteto darbuotojų, kurie keturiolikai čia dirbančių studentų 

padeda sprendžiant teisinius projektus. Studentų susitikimai su kuratoriais leidžia užtikrinti, kad VUTK 

teikiama pagalba yra kokybiška, o patiems studentams padeda tobulėti ir mokytis iš savo srities 

specialistų. Atnaujinome ir savo internetinius namus – puslapį www.teisesklinika.lt, kurio pagalba 

gyventojai gali registruotis į konsultacijas ar užduoti rūpimus klausimus nuotoliniu būdu. Visa tai 

pristatome šioje ataskaitoje, kviečiame susipažinti! 

Vilniaus universiteto teisės klinikos direktorius 

Laurynas Totoraitis



Ką nuveikėme 2016 metais?

Renovuotos darbo patalpos

Prie VU TK prisijungė nauji konsultantai ir 

kuratoriai
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2016 m. rugsėjo mėn. buvo atnaujintos VU TK darbo patapos. Vilniaus centre įsikūrusiose darbo 

vietose konsultantai motyvuotai kimba į darbus, o gyventojams yra paprasta mus rasti.

Kas 6 mėn. besikeičiant studentams-teisininkams, senieji nariai perduoda patirtį naujai 

prisijungusiems ir taip skleidžia gerąją VU TK misijos žinią.  

Studentams padeda 19 kuratorių, kurie reguliariai susitinka su studentais, pataria kaip išspręsti 

sudėtingesnius teisinius klausimus, kartu dalyvauja gyvosiose konsultacijose.
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STATISTIKA 

Administracinės

Socialinio aprūpinimo

Pasitelkdami gyventojų rekomendacijas iš 

lūpų į lūpas, žiniasklaidą ir socialinius 

tinklus siekiame, kad informacija apie 

galimybę gauti teisinę pagalbą būtų žinoma 

kuo didesnei visuomenės daliai, o ypač - 

socialiai pažeidžiamiems žmonėms. 

Kiekvieną mėnesį priimame 300-500 

gyventojų.

Kiekvienas konsultantas Teisės klinikoje 

praleidžia 15-20 val. per savaitę. Šį laiką 

skiria gyvosioms konsultacijoms, 

ruošia procesinius dokumentus, atsako į 

teisinius klausimus telefonu ir el. paštu.

VU TK teikia pagalbą socialiai 

pažeidžiamiems fiziniams 

asmenims, nevyriausybinėms 

organizacijoms ir jaunoms 

įmonėms. Daugiausiai klausimų 

gauname šeimos, civilinės ir darbo 

teisės srityse.
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Organizacijų įsitraukimas į pilietinės visuomenės 

kūrimą skatina didesnį visuomenės pasitikėjimą 

savo Valstybe. Veikdami kartu, mes prisidedame 

prie modernios valstybės augimo, kurioje 

efektyviai ginamos kiekvieno asmens teises.  

Nuoširdžiai Jums dėkojame savo, bei gyventojų, 

kuriems padėjome, vardu.

Kviečiame pasižiūrėti filmuką apie VU Teisės kliniką!

https://vimeo.com/204526462
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