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NACIONALIN ĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS
2004 METŲ DARBO ATASKAITA

Nacionalinė teismų administracija yra teismus ir teismų savivaldos institucijas
aptarnaujanti biudžetinė įstaiga.

2004 m. Nacionalinės teismų administracijos veikla keitėsi kiekybiškai ir kokybiškai.
Įgyvendinant 2004 m. balandžio mėnesį įsigaliojusią Nacionalinės teismų administracijos
įstatymo pataisą, Nacionalinėje teismų administracijoje buvo įsteigta ir sėkmingai veikia
Vidaus audito tarnyba, kurios pagrindinė funkcija yra apylinkių, apygardų, apygardų
administracinių teismų, taip pat Nacionalinės teismų administracijos vidaus auditas. Esminis
Vidaus audito tarnybos tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus
kontrolę, padėti įgyvendinti teismų ir Nacionalinės teismų administracijos tikslus.

Nacionalinės teismų administracijos įstatymo pataisomis suteikus Nacionalinei teismų

administracijai dar vieną funkciją – dalyvauti kuriant ir diegiant teismuose informacines
sistemas, atlikti jų administravimą ir tobulinimą – institucija aktyviai dalyvavo PHARE
projekto „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“ investicinės dalies įgyvendinime, pagal kurią
buvo kuriama ir diegiama Lietuvos teismų informacinė sistema. Nuo 2004 m. birželio mėnesio
pradėjo prižiūrėti ir aptarnauti respublikinį žinybinį teismų tinklą, apimantį 67 respublikos
teismus ir centrinę valdymo įstaigą – Nacionalinę teismų administraciją.

Aktyvi Nacionalinės teismų administracijos veikla įtakojo kai kurių teisės aktų, kuriais
savo veikloje vadovaujasi teismai ir Nacionalinė teismų administracija, pakeitimus. Buvo
pašalintos pastebėtos spragos Asmenų įrašymo į pretendentų į laisvas apylinkių teismų teisėjų
vietas sąrašą tvarkoje, Asmenų įrašymo į teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą tvarkoje,
Pretendentų į teisėjus bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatuose, Pretendentų

į teisėjus bei karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijuose. Taip pat buvo siūlomi ir kai
kurių Teismų įstatymų nuostatų pakeitimai.

Nemažai dėmesio skirta tarptautiniam bendradarbiavimui. 2004 m. sėkmingai baigtas
penkis su puse metus trukęs projektas pagal Nacionalinės teismų administracijos ir Švedijos
nacionalinės teismų administracijos pasirašytą dvišalę bendradarbiavimo sutartį „Teismų
sistemos stiprinimas ir teismų administravimo vystymas Lietuvoje“.

Kaip Nacionalinės teismų administracijos veiklos tarptautinis įvertinimas ir
pripažinimas buvo pakvietimas tapti Europos teismų tarybų tinklo nare. 2004 m. gegužės
mėnesį Romoje Europos teismų tarybų tinklo konferencijos metu buvo pasirašyta Europos
teismų tarybų tinklo chartija. Pasirašiusi minėtą dokumentą, Lietuva tapo Europos teismų
tarybų tinklo nare. Pagrindinis Europos teismų tarybų tinklo uždavinys yra suvienyti bendram
darbui Europos Sąjungos šalių nepriklausomas nuo vykdomosios valdžios teismų sistemos
institucijas, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės
veiksmingumą. Šio bendradarbiavimo būtinybę nulėmė siekis išsaugoti teismų ir teisėjų
nepriklausomumą bei stiprinti teisinę valstybę. Lietuvos atstovai – Teismų tarybos pirmininko
pavaduotojas Vytas Milius ir Nacionalinės teismų administracijos direktorius Raimondas
Bakšys buvo įtraukti į darbo grupės, ruošiančios teisėjų veiklos vertinimo metmenis Europos
Sąjungos mastu, veiklą. Ši darbo grupė turės atsiskaityti Europos teismų tarybų tinklo
Generalinei Asamblėjai, kuri rinksis 2005 m. birželio mėnesį Barselonoje.

Nacionalinė teismų administracija 2004 metais taip pat vykdė Teismų tarybos, kitų
teismų savivaldos institucijų pavedimus, techniškai jas aptarnavo, pagal savo kompetenciją
rengė teisės aktų projektus, teikė teisines išvadas, dalyvavo darbo grupių veikloje arba teikdavo
joms reikiamą pagalbą, padėjo organizuoti pretendentų į teisėjus egzaminus, tvarkė teisėjų
registrą, pretendentų į laisvas apylinkių teismų teisėjų vietas sąrašą, teisėjų karjeros siekiančių
asmenų registrą, rengė medžiagą bei padėjo organizuoti Teismų tarybos, Teisėjų garbės teismo,
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Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, Teisėjų atrankos komisijos posėdžius, Visuotinį teisėjų
susirinkimą. Nagrinėjo Nacionalinės teismų administracijos kompetencijai priskirtus
pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei ėmėsi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliamos
problemos. Pagal kompetenciją vykdė Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės bei kitų
valstybės institucijų pavedimus Nacionalinei teismų administracijai. Užtikrino teismo posėdžių
didelės apimties bei sudėtingose bylose koordinavimą, rinko informaciją, kaip vykdomi Teismų
tarybos nutarimai, rinko ir apibendrino teismų veiklos statistiką bei atliko teismų veiklos
statistinę analizę, rinko informaciją apie teismų administracinę veiklą, atliko ikiteisminio
tyrimo teisėjų kaitos apskaitą, rinko ir apibendrino teismų finansines ataskaitas, dalyvavo
formuojant teismų biudžetus, informavo suinteresuotas institucijas apie ikiteisminio tyrimo
teisėjų pasikeitimus, atliko teisėjų specializacijos pokyčių apskaitą, organizavo ir vykdė
viešuosius pirkimus. Teikė informaciją apie teismų veiklą Lietuvos ir Europos Sąjungos
institucijoms. Atliko didelį darbą apibendrinant teismų veiklą, pateikė medžiagą bei padėjo
parengti teismų veiklos metinę ataskaitą.

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS

Teisės ir personalo skyrius įgyvendina šiuos pagrindinius uždavinius:
- rūpinasi teismų personalo klausimais;
- pagal kompetenciją aptarnauja teismų savivaldos institucijas;
- užtikrina tinkamą teisės aktų rengimą, teisinių išvadų teikimą;
- formuoja Nacionalinės teismų administracijos (toliau-Administracija) personalo

administravimo politiką;
- Skyriaus kompetencijos ribose bendradarbiauja su užsienio šalių teisinėmis institucijomis.

1. Teismų personalo klausimai

1.1.  Teisės ir personalo skyrius yra atsakingas už asmenų, pageidaujančių laikyti
pretendentų į teisėjus egzaminą, atranką.

Priimami asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, prašymai. Kad
būtų galima įvertinti, ar asmuo atitinka teisėjui keliamus reikalavimus, ruošiami raštai
valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, ir (ar) registrams
apie tai, ar nėra Teismų įstatymo 52 str. 1 ir 2 punktuose nurodytų aplinkybių, o taip pat
darbovietėms apie asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, asmenines ir
dalykines savybes.

Nuo 2004 metų sausio mėnesio buvo užregistruoti 24 prašymai leisti laikyti pretendentų
į teisėjus egzaminą. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymais 19 pretendentų
buvo leista laikyti egzaminus. Šiuo metu 73 asmenys pageidauja laikyti pretendentų į teisėjus
egzaminą, iš jų 67 asmenims leista laikyti šį egzaminą (yra gauti visi reikiami dokumentai).

Nuo 2004 metų gegužės 25 d. įsigaliojus kai kurių Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo straipsnių pakeitimams, nuo pretendentų į teisėjus egzamino buvo atleisti ir į
pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą įrašyti 27 advokatai ir 50 prokurorų.

1.2.  Organizuojami pretendentų į teisėjus egzaminai, surašomi Pretendentų į teisėjus
egzaminų komisijos posėdžių protokolai, vykdomi komisijos pirmininko pavedimai, atliekami
kiti su komisijos veikla susiję veiksmai. Per 2004-uosius metus įvyko 6 pretendentų į teisėjus
egzaminai. Buvo pakviesti 87 pretendentai, atvyko 52, egzaminą išlaikė 11. Tai sudaro 21.2
proc. laikiusiųjų.
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1.3.  Tvarkomi pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašai, periodiškai
pateikiami Respublikos Prezidentui, Teismų tarybai ir Atrankos komisijai duomenys apie
asmenis, įrašytus į šį sąrašą. Iki 2004 m. gruodžio 31 d. į šį sąrašą yra įrašyta 80 pretendentų į
apylinkės teismo teisėjus.

1.4.  2004-aisiais metais įvyko 11 Atrankos komisijos posėdžių. Juose buvo sprendžiami
klausimai dėl atrankos į šias laisvas teisėjų (teismo pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų)
vietas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininko, Klaipėdos miesto apylinkės teismo
pirmininko pavaduotojo, Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo, Anykščių
rajono apylinkės teismo pirmininko, Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjo,
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo, Marijampolės rajono apylinkės
teismo teisėjo, Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko, Vilniaus miesto 1,2,3 bei rajono
teismo teisėjų, Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjo, Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjų, Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų, Šiaulių
miesto apylinkės teismo teisėjų, Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų, Anykščių rajono
apylinkės teismo teisėjo, Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjų, Kauno miesto apylinkės
teismo teisėjų, Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjų, Panevėžio miesto apylinkės teismo
teisėjų, Kauno apygardos teismo teisėjų, Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų,
Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininko, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo pirmininko
pavaduotojo, Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų, Kėdainių rajono apylinkės teismo
teisėjų, Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų, Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjų,
Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjų, Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjo ir
Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjo vietas. Surašytos ir Respublikos Prezidentui
pateiktos 39 Atrankos komisijos išvados.

1.5.  Vadovaujantis Periodinio teisėjų veiklos vertinimo nuostatais, sekama ir apylinkių

teismų pirmininkams pateikiama informacija dėl teisėjų vertinimo: kuriems praėjo dveji metai
nuo tada, kai jie pradėjo eiti apylinkės teismo teisėjo pareigas bei teisėjų, kuriems baigiasi jų
skyrimo į apylinkės teismo teisėjo pareigas penkerių metų terminas.

1.6.  Tvarkomi Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitus tos pačios pakopos teismus
bei paskirtais teismų pirmininkais, pirmininkų pavaduotojais bei skyrių pirmininkais sąrašai.
Šiuo metu 9 teisėjai yra įrašyti į Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitus tos pačios
pakopos teismus sąrašą ir 12 teisėjų į Teisėjų, pageidaujančių siekti karjeros tos pačios pakopos
teismuose, sąrašą. Duomenys apie teisėjus įrašytus į šiuos sąrašus periodiškai pateikiami
Respublikos Prezidentui, Teismų tarybai ir Atrankos komisijai. 2004 metais 17 teisėjų buvo
perkelta į kitus tos pačios pakopos teismus, 14 teisėjų paskirta apylinkės teismų pirmininkais, 3
teisėjai apylinkės teismų pirmininkų pavaduotojais.

1.7.  Tvarkomas teisėjų karjeros siekiančių asmenų registras, perduodami Respublikos
Prezidentui, Teismų tarybai ir Atrankos komisijai duomenys apie asmenis, įrašytus į šį registrą.
Nuo 2004 metų pradžios 40 asmenų (28 – teisėjai, 4 - prokurorai, 6 – advokatai, 2 – socialinių

mokslų daktarai) Administracijos direktoriaus įsakymais buvo įrašyti į teisėjų karjeros
siekiančių asmenų registrą. Šiuo metu į teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą yra įrašyti
102 asmenys.

1.8.  Periodiškai buvo pateikiami Respublikos Prezidentui ir Teismų tarybai teisėjų,
teismų pirmininkų ir teismų pirmininkų pavaduotojų kuriems pasibaigia įgaliojimų terminas,
sąrašai. Pasibaigus penkerių metų įgaliojimų terminui, 74 asmenims pratęsti įgaliojimai iki 65
metų amžiaus, 1 teisėjui pratęsti įgaliojimai iki 70 metų.

1.9.  Parengta medžiaga Teismų tarybos posėdžiams dėl teisėjų atleidimo. 2004 metais
atleisti 5 teisėjai: 2 – savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą, 1 – savo noru, 2 – pasibaigus
įgaliojimų laikui.
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1.10.  Parengta medžiaga Teismų tarybos posėdžiams dėl teisėjų paskyrimo. 2004 metais
26 asmenys paskirti teisėjais 5 metams, į aukštesnės pakopos teismus paskirti 9 teisėjai ir 3
socialinių mokslų daktarai.

1.11.  Tvarkomos teisėjų asmens bylos ir Teisėjų registras. Nuolat registruojamas teisėjų
paskyrimas, perkėlimas, karjera, įgaliojimų pratęsimas, atleidimas ir kiti duomenys.

1.12.   Išduodami ir įrašomi į apskaitą teisėjų tarnybiniai pažymėjimai. 2004 metais buvo
išduota 54 tarnybiniai teisėjų pažymėjimai.

1.13.  Pagal pareikalavimą daryti įrašai į teisėjų socialinio draudimo pažymėjimus.

1.14.  Vedama teisėjų darbo vietų (etatų) apskaita, analizuojamas teisėjų poreikis, teisėjų
kaitos ir karjeros procesai, teikiami pasiūlymai dėl jų optimizavimo. (Sisteminami duomenys
apie laisvus teisėjų etatus teismuose ir apie asmenis pretenduojančius užimti šias vietas). Šiuo
metu Respublikos teismuose (išskyrus Aukščiausiąjį teismą) yra 716 etatų, iš jų 658 užpildyti,
58 laisvi. Vykdant Teismų tarybos nutarimą, teismų pirmininkai periodiškai informuojami apie
laisvų teisėjų etatų skaičių teismuose.

1.15.  Teikiama teismams metodinė pagalba personalo klausimais, apibendrinami teismų

pirmininkų pasiūlymai bei pastabos ir pateikiami Teismų tarybai.

2. Teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

2.1.  Dalyvauta rengiant medžiagą Teismų tarybos posėdžiams.

2.2.  Rengti Teismų tarybos nutarimų projektai, Teismų tarybos raštų įvairioms
valstybės institucijoms projektai.

2.3. Aptarnauta Teisėjų etikos ir drausmės komisija bei Teisėjų garbės teismas.

2004 metais Teisėjų etikos ir drausmės komisija gavo 14 teikimų iškelti drausmės bylas
teisėjams. Teisėjų etikos ir drausmės komisija posėdžiavo 5 kartus, kurių metu buvo išnagrinėti
8 teikimai. Drausmės bylos buvo iškeltos 3 teisėjams bei priimti 5 sprendimai atsisakyti iškelti
drausmės bylą. Likusiuosius 6 teikimus Teisėjų etikos ir drausmės komisija nagrinės 2005
metais.

2004 metais įvyko 3 Teisėjų garbės teismo posėdžiai ir priimti 3 sprendimai: vienam
teisėjui buvo pareikštas papeikimas, kitoje byloje buvo nuspręsta skirti pastabą, o trečioje
byloje Teisėjų garbės teismas apsiribojo tik bylos svarstymu.

3. Teisės aktų rengimas, teisinių išvadų teikimas

3.1.  Pagal kompetenciją rengti direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektai.
2004 metais parengti 150 įsakymų projektai, susiję su teismų veikla.

3.2.  Teiktos teisinės išvados dėl kitų skyrių parengtų direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų
dokumentų projektų.

3.3.  Pateiktos teisinės išvados dėl Nacionalinės teismų administracijos sudarytų
sutarčių: su UAB “Sistela” sudarytos sutarties dėl informacinio programinio komplekso
SĄMATA programinės įrangos ir normatyvinės duomenų bazės priežiūros; automobilio
pirkimo – pardavimo sutarties su UAB “Raitas”; statybos rangos sutarties su VĮ prie Vilniaus
2-ųjų pataisos namų; spaudos darbų sutarties su UAB “Pozicija”.
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3.4.  Parengtas informacinis pranešimas bei kita medžiaga apie Teismų tarybą, kuri buvo
pateikta 2004 m.gegužės 20-21 d. Romoje vykusioje metinėje Europos teismų tarybų tinklo
konferencijoje.

4. Administracijos personalo administravimo politikos formavimas

4.1.  Pagal kompetenciją rengti direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektai.
2004 metais parengta 168 įsakymų projektų, iš jų:

• 34 Administracijos veiklos klausimais;

• 57 Administracijos personalo klausimais;

• 77 Administracijos darbuotojų atostogų ir komandiruočių klausimais.

4.2.  Organizuoti 9 konkursai laisvoms valstybės tarnautojo pareigoms užimti.

4.3.  Tvarkomas Valstybės tarnautojų registras, Administracijos tarnautojų asmens
bylos. Išduodami ir įrašomi į apskaitą valstybės tarnautojo pažymėjimai.

4.4.  Rūpinamasi Administracijos tarnautojų kvalifikacijos kėlimu. 2004 m.
administracijos darbuotojai dalyvavo 21 mokymo renginyje.

4.5.  Organizuojamas Administracijos tarnautojų privačių interesų deklaracijų priėmimas
ir saugojimas. Atsakyta į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prašymus. Renkami
duomenys apie Respublikos teismuose atsakingus asmenis už privačių interesų deklaracijų
surinkimą ir saugojimą, privačius interesus deklaravusių teismuose valstybės tarnautojų skaičių
2000-2003 metais.

5. Kita veikla

5.1.  Dalyvaujama Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo komisijos veikloje. 2004 m. 2
teisėjams skirta teisėjų valstybinė pensija.

5.2.  Tarpininkaujama dėl studentų praktikos atlikimo Respublikos teismuose.
Tarpininkaujant Administracijai šiais metais 402 studentai atliko mokomąją praktiką
teismuose.

5.3.  Dalyvaujama Nacionalinės teismų administracijos, teismų ir prokuratūros vidaus
audito tarnybų vadovų bei auditorių, vertinimo komisijų narių ir 18–20 kategorijų karjeros
valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veikloje, aptarnaujant šią komisiją.

5.4.  Nuo 2004 m. kovo mėn. Užsienio reikalų ministerijoje dalyvauta tarpžinybinėje
darbo grupėje, sudarytoje Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2004 m. kovo 17 d.
potvarkiu Nr. 56, dėl civili ų ekspertų siuntimo į tarptautines organizacijas reglamentavimo.
Buvo parengtas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas ir pateiktas Užsienio reikalų ministerijai.

5.5.  Atstovauta Nacionalinei teismų administracijai teisme civilinėje byloje dėl
grąžinimo į pareigas bei civilinėje byloje dėl tikrovės neatitinkančių žinių paskleidimo, garbės
ir orumo gynimo, moralinės žalos atlyginimo; 3 administracinėse bylose dėl Nacionalinės
teismų administracijos reikalavimo grąžinti išmokėtą teisėjo valstybinę pensiją panaikinimo,
parengtas atsiliepimas į skundą bei dokumentai administracinėje byloje dėl Nacionalinės
teismų administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo.
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5.6.  Dalyvauta ministerijų ir kitų valstybės institucijų atstovų, atsakingų už ES reikalų
koordinavimą, susitikime, kurio metu buvo pristatyta LR pozicijos ES institucijose
nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į LR
nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarkos praktinio taikymo aspektai bei
atsakyta į iškilusius klausimus.

5.7.  Europos teismo pareigūnų sąjungos prašymu pateikta informacija apie Lietuvos
Respublikos teismų tarnautojus.

5.8.  Surinkta informacija apie Lietuvos Respublikos teismų valstybės tarnautojus, kurie
pagal Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnį turėtų
būti atleidžiami iš pareigų. Ši informacija pateikta Teismų tarybai.

5.9.  Dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komiteto bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų posėdžiuose svarstant Valstybės politikų,
teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio
pakeitimo įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo projektus.

5.10.  Dalyvauta Teismų tarybos sudarytos komisijos, kuriai buvo pavesta parengti
Pretendentų į teisėjus bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatų pakeitimo,
Pretendentų į teisėjus bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų pakeitimo
projektus, veikloje.

5.11.  Peržiūrima ir kaupiama Vyriausybės kanceliarijos parengta “ES teisės aktų projektų
ir ES dokumentų, dėl kurių reikia Lietuvos pozicijos, suvestinė” ir “Kit ų ES dokumentų
suvestinė”.

5.12.  Dalyvauta Nacionalinės teismų administracijos Viešųjų pirkimų komisijos veikloje,
parengta 2 viešojo pirkimo atviro konkurso būdu medžiaga.

TEISMŲ VEIKLOS SKYRIUS

Teismų veiklos skyrius (toliau – skyrius), vykdydamas jam pavestas funkcijas, per 2004
metus:

- vykdė Teismų tarybos pavedimus, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo nuostatas;

- pagal savo kompetenciją rengė teisės aktų projektus, teikė teisines išvadas;
- dalyvavo darbo grupėse, komisijose teisės aktų projektams rengti bei kitiems

klausimams spręsti;
- nagrinėjo Nacionalinės teismų administracijos kompetencijai priskirtinus

pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei ėmėsi priemonių, kad būtų išspręsti juose
keliamus klausimai;

- pagal kompetenciją vykdė Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės bei kitų
valstybės institucijų pavedimus Nacionalinei teismų administracijai;

- techniškai aptarnavo teismų savivaldos institucijas;
- aptarnavo Teismų tarybos sudarytas darbo grupes (komisijas), organizavo,

koordinavo jų veiklą;
- koordinavo teismo posėdžius didelės apimties bei sudėtingose bylose;
- rinko informaciją, kaip vykdomi Teismų tarybos nutarimai;
- atliko teismų veiklos statistinę analizę;
- rinko informaciją apie teismų administracinę veiklą;
- atliko ikiteisminio tyrimo teisėjų kaitos apskaitą, informavo suinteresuotas

institucijas apie ikiteisminio tyrimo teisėjų pasikeitimus;
- atliko teisėjų specializacijos pokyčių apskaitą;
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- teikė informaciją apie teismų veiklą Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms;
- atliko viešųjų pirkimų organizavimo ir teisinių dokumentų rengimo darbus;
- teikė informaciją teismams su jų darbu susijusiais klausimais;
- vykdė NTA direktoriaus pavedimus.

1. Teisės aktų projektų rengimas, teisinių išvadų teikimas

1.1.  Pateiktos pastabos Vidaus reikalų ministerijai dėl Nacionalinės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės programos 2004-2006 m. įgyvendinimo priemonių plano projekto.

1.2.  Pateikti pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Statistinės
informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo projekto.

1.3.  Pateikti duomenys dėl Jungtinių Tautų konvencijos ,,Dėl visų formų
diskriminacijos panaikinimo moterims" 2 straipsnio c punkto įgyvendinimo.

1.4.  Pateiktos pastabos ,,Dėl Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 23 str. papildymo įstatymo” projekto.

1.5.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl
Nepilnamečių justicijos programos projekto.

1.6.  Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl
Nepilnamečių justicijos programos projekto dalies, susijusios su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos kompetencija.

1.7.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktos pastabos Dėl Socialinės
chartijos įpareigojimų vykdymo projekto.

1.8.  Pateiktos pastabos Viešųjų pirkimų tarnybai Dėl sąrašo institucijų, kompetentingų
išduoti LR viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 2 d. nurodytus dokumentus, projekto.

1.9.  LR Seimui parengta derinimo pažyma dėl NTA įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir
papildymo įstatymo projekto IXP-2881(2SP).

1.10.  Pateiktos pastabos Teisingumo ministerijai dėl ATPK projekto – 3.
1.11.  Pateiktos pastabos Užsienio reikalų ministerijai ,,Dėl pranešimų ES institucijoms

apie narystės įsipareigojimų vykdymą rengimo ir pateikimo taisykles”.
1.12.  Parengtas Teismų įstatymo 128 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.
1.13.  Parengtos pastabos Seimui ir Teisingumo ministerijai dėl CPK 9 str., 116 str.,

170str., ATPK 11 str., BPK 261 str. pakeitimo projekto.
1.14.  Pateiktos pastabos Teisingumo ministerijai dėl ATPK projekto – 4.
1.15.  Pateiktos pastabos dėl Teismų tarybos 2003 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 65

sudarytos darbo grupės parengtų teisės aktų projektų.
1.16.  Pateiktos pastabos Teisingumo ministerijai dėl BPK straipsnių,

reglamentuojančių, proceso dokumentų kopijų išdavimą, projekto.
1.17.  Parengtas Teismų įstatymo 130 str. pakeitimo įstatymo projektas.
1.18.  Parengta nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo

viešuose prekių aukcionuose tvarka.
1.19.  Teisingumo ministerijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl EB Tarybos

reglamento Nr. 2201-2003.
1.20.  Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai parengtos pastabos dėl PHARE

projekto „Asmens duomenų apsaugos administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas“.
1.21.  Parengti viešųjų pirkimų sutarčių projektai:
1.21.1. Teisėjų mantijų pirkimo- pardavimo sutarties;
1.21.2. „Sonex“ kompiuterių pirkimo-pardavimo sutarties;
1.21.3. Serverių iš UAB„Blue bridge“ pirkimo-pardavimo sutarties.

2. Dalyvavimas teisės aktų rengimo darbo grupių, komisijų veikloje
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2.1.  Dalyvauta 2003 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
potvarkio Nr. 238 pagrindu, teisingumo ministro sudarytoje darbo grupėje Nepilnamečių
justicijos programos projektui parengti.

2.2.  Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytoje darbo grupėje dėl
statistinės informacijos apie vaikus rinkimo ir pateikimo;.

2.3.  Dalyvaujama Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos veikloje.
2.4.  Dalyvauta NTA direktoriaus įsakymu sudarytoje darbo grupėje, kuri buvo

įpareigota išanalizuoti pastato, kuriame įsikūręs Joniškio rajono apylinkės teismas, techninę
dokumentaciją.

2.5.  Dalyvauta LR teismų (išskyrus Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų
tvarkymo taisyklių rengimo darbo grupėje.

2.6.  Dalyvaujama Nepilnamečių justicijos 2004-2008 metų programos valdymo
komiteto veikloje.

2.7.  Dalyvauta Teismų tarybos sudarytų darbo grupių veikloje:
2.7.1. Dėl teisėjų skaičiaus apylinkių teismuose pagal faktinius darbo krūvius

pasiūlymams pateikti;
2.7.2. Respublikos apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismuose dirbančių

pagal darbo sutartis darbuotojų pareigybių pavadinimams suvienodinti ir jų skaičiui teismuose
nustatyti;

2.7.3. Problemoms, susijusioms su teisėjo padėjėjo instituto įgyvendinimu, spręsti.

3. Techninis Teismų tarybos aptarnavimas, Visuotinio teisėjų susirinkimo aptarnavimas

3.1.  Skyrius parengė ir pateikė medžiagą per 2004 m. įvykusiems 17 Teismų tarybos
posėdžių.

3.2.  Parengti 143 Teismų tarybos nutarimų projektai.
3.3.  Surašyta 17 Teismų tarybos posėdžių protokolų.
3.4.  Organizavo ir kontroliavo Teismų tarybos priimtų nutarimų vykdymą.
3.5.  Dalyvavo organizuojant Visuotinį teisėjų susirinkimą, jį techniškai aptarnavo.

4. Teismų tarybos nutarimais sudarytų darbo grupių aptarnavimas

4.1.  Suorganizuoti 36 Teismų tarybos pavedimu sudarytų darbo grupių posėdžiai,
surašyti šių posėdžių protokolai, grupės aptarnautos techniškai, padėta ruošti projektus.

5. Atliktos teismų veiklos analizės (apibendrinimai)

5.1.  Bylų užsitęsusio nagrinėjimo 2003 metais priežasčių analizė.
5.2.  Teismų tarybos veiklos 2003 metais apibendrinimas.
5.3.  Teismų tarybos 2003 m. nutarimais sudarytų darbo grupių veiklos

apibendrinimas.
5.4.  Atlikta analizė apie spausdinti užsakytinų teismuose naudojamų blankų rūšis ir

kiekius.
5.5.  Teismų tarybos nutarimų vykdymo analizė.
5.6.  Išanalizuotos ir apibendrintos 2003 m. nutarys, kuriomis buvo pakeisti ar

panaikinti teisėjų priimti sprendimai ar nuosprendžiai. Teisėjų mokymo centrui buvo pateiktos
pavardės 40 teisėjų, kuriems rekomenduotina kelti kvalifikaciją. Pasiūlytos paskaitų temos,
atsižvelgus į dažniausiai šių teisėjų daromas klaidas.

5.7.  Atlikta 2004 m. I pusmečio teismų darbo krūvių analizė.
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5.8.  Apibendrinti teismų pateikti duomenis ir atlikta bylų užsitęsusio nagrinėjimo
2004 m. I pusmečio analizė.

5.9.  Apibendrinta Teismų tarybos nutarimais sudarytų darbo grupių veikla iki 2004 m.
spalio 1 d.

5.10.  Atliktas apibendrinimas dėl apylinkių teismų archyvų būklės.
5.11.  Atlikta teisėjų specializacijos atskirų kategorijų byloms nagrinėti apylinkių

teismuose analizė.
5.12.  Atlikta duomenų iš VSDF duomenų bazės pateikimo elektroniniu būdu poreikio

teismams analizė.

6. Informacijos apie teismų veiklą pateikimas valstybės ir kitoms institucijoms

6.1.  Kultūros ministerijai pateikta iš teismų surinkta ir apibendrinta informacija apie
bylų, susijusių su intelektinės nuosavybės apsauga, skaičių.

6.2.  Teisingumo ministerijai pateikta iš teismų surinkta ir apibendrinta informacija
apie bylų, dėl prekybos žmonėmis, skaičiaus.

6.3.  Lietuvos Respublikos Seimui pateikta iš teismų surinkta ir apibendrinta
informacija dėl bylų, susijusių su žemės grąžinimu, skaičiaus.

6.4.  Žmogaus teisių stebėjimo institutui pateikti iš teismų surinkti ir apibendrinti
duomenys apie bylų, susijusių su žalos atlyginimu, žmogų sužalojus, ar atėmus jam gyvybę,
skaičių.

6.5.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti atsakymai į JT klausimus dėl
smurto prieš vaikus ( apibendrinti iš teismų surinkti duomenys).

6.6.  Lietuvos bankų asociacijos prašymu atkreiptas teismų dėmesys dėl vienodo
įsiteisėjusių nutarčių panaikinti laikinąsias turto apsaugos priemones žymėjimo.

6.7.  Teisingumo ministerijos prašymu pateikta informacija apie teismų valstybės
tarnautojus.

6.8.  Socialinės apsaugos ministerijai pateikta informacija dėl Lietuvos ratifikuotų
konvencijų taikymo.

6.9.  Pateikta informacija Teisingumo ministerijai dėl bylų paskirstymo teismuose.
6.10.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pagal Europos Sąjungos klausimus

pateikta 20 lapų apžvalga apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą.
6.11.  Parengti atsakymai į Europos tarybos pateiktus klausimus.
6.12.  Teisingumo ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta iš

teismų surinkta ir apibendrinta medžiaga apie teismo sprendimų, susijusių su vaikų išlaikymu,
vykdymą.

6.13.  Lietuvos vartotojų federacijai pateikti jų prašyti statistiniai duomenys.
6.14.  Teisingumo ministerijai pateikti atsakymai į Suomijos Respublikos pateiktus

klausimus ,,Baudžiamosios teisingumo sistemos socialinis uždavinys”.
6.15.  Užsienio reikalų ministerijai pateikti atsakymai ,,Dėl Lietuvos pajėgumų

viršenybės srityje”.
6.16.  JAV ambasadai pateikti iš teismų surinkti ir apibendrinti duomenys apie prekybą

žmonėmis.
6.17.  Teisingumo ministerijai pateikta informacija apie teisėjų specializaciją.
6.18.  Teisingumo ministerijai pateikta surinkta ir apibendrinta informacija apie

teismuose 2002-2004 metais išnagrinėtas baudžiamąsias bylas, susijusias su vaikų pornografija.
6.19.  Europos Sąjungos Komisijai pateikta informacija pagal pateiktus klausimus apie

Lietuvos teismų sistemos veiklą.
6.20.  Tarptautinei teisininkų komisijai pateikta informacija pagal pateiktus klausimus,

susijusius su teismų veikla.
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6.21.  Europos Tarybai pateikta informacija dėl civilini ų pajėgumų personalo.
6.22.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta surinkta ir apibendrinta

informacija apie priverstinių medicinos priemonių taikymą nepilnamečiams.

7. Pareiškimų, skundų nagrinėjimas

7.1.  Per 2004 metus išnagrinėti 259 pareiškimai, raštai (iš jų asmenų prašymų – 124),
priskirti skyriui pagal kompetenciją bei imtasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami
klausimai.

7.2.  Priimti į NTA atvykę 96 asmenys, kuriems buvo atsakyta į klausimus, susijusius
su teismų veikla.

8. Teismo posėdžių koordinavimas didelės apimties bei sudėtingose bylose

8.1.  Vadovaujantis Teismų tarybos 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 64
patvirtintos Teismo posėdžių koordinavimo didelės apimties bei sudėtingose bylose tvarkos 7
punktu, buvo koordinuojami teismo posėdžiai 26 byloje, siekiant užtikrinti didelės apimties bei
sudėtingų bylų nagrinėjimo operatyvumą bei išvengti, kad Lietuvos Respublikos teismuose tuo
pačiu laiku nebūtų nagrinėjamos didelės apimties bei sudėtingos bylos, kuriose dalyvauja tie
patys asmenys.

9. Pateikta informacija teismams

9.1.  Pateikta Teisingumo ministerijos informacija teismams apie antstolių kontorų
adresus.

9.2.  Lietuvos audito rūmų informacija dėl galimybių naudotis privačių ekspertų
paslaugomis.

9.3.  Lietuvos bankų asociacijos prašymas įsiteisėjusias nutartis panaikinti laikinąsias
turto apsaugos priemones žymėti spaudu ,,įsiteisėjęs”.

9.4.  Teismo psichiatrijos tarnybos informacija, kad dėl remonto nebus atliekamos
stacionarinės ekspertizės suimtiems asmenims.

9.5.  Aukščiausiojo Teismo pirmininko informacija teismams apie galimą teisėjų
korupciją.

9.6.  Teisingumo ministerijos informacija dėl vykdomųjų raštų pateikimo vykdyti.
9.7.  Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija dėl vykdomųjų dokumentų

siuntimo ne VMI, o antstolių kontoroms.
9.8.  Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro informacija dėl rekvizitų ir  tyrimo

įkainių pakeitimo.
9.9.  Centrinės hipotekos įstaigos informacija dėl duomenų teikimo Sutarčių registrui.
9.10.  Žmogaus teisių stebėjimo instituto informacija dėl teismo procesų stebėjimo

teismuose.
9.11.  Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro informacija dėl DNR tyrimų kainos.

10. Informacijos apie Teismų tarybos, NTA veiklą pateikimas visuomenei

10.1.  Parengtas informacinės medžiagos apie NTA veiklą 2003 metais projektas.
10.2.  Pastoviai pildomas NTA internetinio puslapio naujienų skyrius.

11. LR Seimo komitetų pavedimai
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11.1.  Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavedimu
patikrinti:

11.2.  K. Rudzevičiaus skunde išdėstyti teiginiai, susiję su Kauno apygardos teisme
nagrinėjama baudžiamąja byla, bei pateikta pažyma;

11.3.  S. Amsiejaus skunde išdėstyti teiginiai bei pateikta pažyma.
11.4.  V. Jasiulevičiaus rašte išdėstyti teiginiai dėl Teisėjų mokymo bazės prie Molėtų

rajono apylinkės teismo naudojimo.
11.5.  Žmogaus teisių komitetui pateikta informacija pagal V. Avsejenko skundą dėl

žmogaus teisių pažeidimo.

12. Kita veikla

12.1.  Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja klausimų, susijusių su blankų
spausdinimu, sprendime.

12.2.  Renkama informacija, susijusi su teismų administracinės veiklos priežiūra (planai,
bylų paskirstymo tvarka, užsitęsusių bylų nagrinėjimu).

12.3.  Atliekama ikiteisminio tyrimo teisėjų kaitos apskaita. Apie tai informuojamos
suinteresuotos institucijos.

12.4.  Atliekama teisėjų specializacijos kaitos apskaita. Apie tai informuojamas Teisėjų
mokymo centras ir Teisingumo ministerija.

12.5.  Kontroliuojama teisėjų padėjėjų instituto įgyvendinimo eiga.
12.6.  Aiškinamos teismų veikloje atsirandančios problemos, pateikiama medžiaga

Teismų tarybai dėl jų sprendimo.
12.7.  Teikiama informacija teismų pirmininkams, teismų valstybės tarnautojams jiems

rūpimais klausimais.
12.8.  Reikalui esant, skyrius organizuoja aukcionus netinkamam (negalimam) naudoti

turtui parduoti.
12.9.  Atlieka viešųjų pirkimų organizavimo ir teisnių dokumentų rengimo darus.

TEISMŲ STRATEGINIO VYSTYMO SKYRIUS

Teismų strateginio vystymo skyriaus pagrindinės veiklos kryptys:
- Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą) biudžeto projektų rengimas;
- Nacionalinės teismų administracijos biudžeto projektų rengimas;
- Tarptautinis bendradarbiavimas.

1. Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąj į Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos
vyriausiąj į administracinį teismą) biudžeto projektų rengimas

1.1.  Parengta teismų finansavimo, lėšų panaudojimo ir finansinės būklės 2003 metais
analizė. Šioje apžvalgoje įvertinti 2003 metais skirti biudžeto asignavimai, jų pokytis
palyginus su 2002 metais. Įvertintas darbo užmokesčio fondo trūkumas teismuose.

1.2.  Analizuotos teismų sąmatos, faktinės išlaidos, gauti asignavimai. Faktinių išlaidų
pokyčiai analizuoti pagal išlaidų grupes, nustatyta faktinių išlaidų struktūra. Gauti rezultatai
pavaizduoti grafiškai. Šioje apžvalgoje taip pat pateiktos kreditorinio ir debitorinio
įsiskolinimo sumos, šių įsiskolinimų pokytis per metus pagal teismus ir išlaidų straipsnius.
Taip pat nagrinėtas ilgalaikio ir trumpalaikio turto judėjimas, šio turto pokyčiai dėl naujų
įsigijimų, turto nurašymo. Apžvalgoje atspindėta teismų finansinė būklė aptartais aspektais.
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1.3.  Iš teismų surinktos 2004 m. programų sąmatų forma BFP-1, išlaidų prekėms ir
paslaugoms apskaičiavimo forma BFP-2, darbo užmokesčio apskaičiavimo forma BFP-3.
Šiose formose teismai pasitvirtino 2004 metams skirtus asignavimus pagal išlaidų straipsnius ir
ketvirčiais. Šie duomenys buvo susisteminti ir apibendrinti, parengta bendra teismų 2004 metų
išlaidų straipsnių suvestinė.

1.4.  Parengtas teisėjų padėjėjų finansavimo projektas, remtasi nuostata, jog trims
teisėjams tenka vienas teisėjo padėjėjas. Įvertintas lėšų poreikis ir kiekvienam teisėjui skiriant
po vieną padėjėją.

1.5.  Teismų tarybai sudarius darbo grupę “Dėl teisėjų padėjėjų skaičiaus bei lėšų
poreikio teisėjų padėjėjų pareigybėms nustatymo Respublikos teismuose”, dalyvauta šios
grupės darbo posėdžiuose. Perskaičiuota reikiama lėšų suma 300 naujų teisėjų padėjėjų darbo
užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms bei darbo vietų įrengimui.

1.6.  Papildytos kiekvieno teismo veiklos 2001-2004 m. pagrindinių rodiklių suvestinės,
apibūdinančios teismų darbo sąlygas, per minėtą laikotarpį gautų asignavimų dydžius, išlaidų
struktūrą, lėšų panaudojimo efektyvumą. Parengtos vidutinių rodiklių atskirose teismų grupėse
pagal teisėjų skaičių, taip pat atskirai apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių teismų
suvestinės. Skaičiuoti tokie vidutiniai rodikliai kaip vidutinis kreditorinis įsiskolinimas,
vidutinis išnagrinėtas bylų skaičius, vidutinės išlaidos ir kiti.

1.7.  Surinkti ir susisteminti duomenys apie faktines išlaidas teisėjų, valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimui teismuose 2002 ir 2003
m., bei planines 2004 metų išlaidas. Palyginti šių išlaidų pokyčiai ir struktūra 2002-2004
metais. Teismų tarybos sudarytos darbo grupės „Teisėjų mokymo organizavimo
kompleksiniam įvertinimui” prašymu pateikti duomenys apie lėšas, skirtas teisėjų ir kitų
teismo darbuotojų mokymui, dalyvauta šios grupės darbo posėdžiuose.

1.8.  Perskaičiuotas lėšų darbo užmokesčiui teismuose poreikis 2004 metams, atlikta
2005 metų darbo užmokesčio poreikio prognozė. Teisėjų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo užmokesčio poreikis 2004 metais perskaičiuotas, įvertinus bazinės algos
padidėjimą nuo 105 iki 115 litų.

1.9.  Vykdant 2004 m. balandžio 2 d. Teismų tarybos nutarimą Nr. 210 ,,Dėl
respublikos teismų finansavimo poreikių ir prioritetų”, pateikti patikslinti detalūs papildomų
lėšų poreikio Lietuvos teismams 2004 metų antrajam pusmečiui skaičiavimai, parengtas
Finansų ministerijai rašto projektas dėl papildomų asignavimų skyrimo.

1.10.  Finansų ministerijai skyrus papildomas lėšas, parengtas papildomų asignavimų
2004 m. II pusmečiui paskirstymo teismams projektas. Šis projektas apsvarstytas 2004-05-02
nutarimu Nr.101 sudarytos darbo grupės Teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti
posėdyje, kuris įvyko 2004-05-20.

Iš viso papildomai numatyta skirti 6.213 tūkst. Lt, iš jų 4.380 tūkst. Lt darbo
užmokesčiui. 2.651 tūkst. Lt numatyta skirti 174 naujiems teisėjų padėjėjų etatams. Ši suma
paskirstyta teismams atsižvelgiant į tai kiek teisėjų padėjėjų etatų konkrečiame teisme
numatyta įvesti. 1.679 tūkst. Lt numatyta skirti teisėjų ir valstybės tarnautojų darbo
užmokesčiui. Darbo grupė teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti 2004-10-11 pritarė
antrajam 6.213 tūkst. Lt papildomų lėšų teismams paskirstymo projektui.

1.11.  Surinkti teismų biudžeto lėšų poreikiai 2005 metams, atlikti ekonominiai -
finansiniai paskaičiavimai, suformuoti optimalūs teismų biudžeto lėšų poreikių variantai.

1.12.  Surinkti teismų investicijų projektai 2005 metams, atlikti ekonominiai - finansiniai
paskaičiavimai ir pateikti darbo grupės Teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti
svarstymui. Darbo grupė teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti 2004-06-04 patvirtino
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2005 m. teismų lėšų poreikius 148.667 tūkst. Lt bei 2005 – 2007 m. Valstybės investicijų
programą.

1.13.  Finansų ministerijos 2004-06-16 rašte Nr. (2.33-01)-62-0407230 „Dėl
prognozuojamų 2005, 2006 ir 2007 metų valstybės biudžeto apimčių ir 2005 metų valstybės
biudžeto projekto skaičiavimų” pateikė 2005 metų apimtis teismams. Šiuo pagrindu parengtas
numatytų asignavimų 2005 m. paskirstymo teismams projektas. 2005 m. teismams numatyta
skirti 121.522 tūkst. Lt, iš jų 85.059 tūkst. Lt darbo užmokesčiui. 85.059 tūkst. Lt. Darbo grupė
teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti 2004-06-23 pritarė parengtam teismams
paskirstymo projektui.

1.14.  Surinkti ir analizuoti teismų 2005 metų strateginiai planai. Parengtos teismų
biudžeto programų sąmatų, darbo užmokesčio apskaičiavimo, lėšų poreikių suvestinės.
Įvertintas asignavimų darbo užmokesčiui ir išlaidų prekėms ir paslaugoms trūkumas, teismų
lėšų poreikiai ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti.

1.15.  Surinkti, apibendrinti ir analizuoti duomenys apie teismų darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, faktinį skaičių ir gaunamą darbo užmokestį ir valstybės tarnautojų darbo
stažą, suteiktas kvalifikacines klases, faktiškai užpildytus ir laisvus etatus. Pagal surinktus
duomenis perskaičiuotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis,
darbo užmokesčio fondo poreikis 2005 metams. Teismai suskirstyti į grupes pagal teisėjų etatų
skaičių ir lyginti pagal 1 teisėjui tenkantį darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių ir
darbo užmokesčio fondo dydį.

1.16.  Finansų ministerijai skyrus papildomas lėšas, parengtas papildomų asignavimų
2005 m. paskirstymo teismams projektas. Iš viso papildomai numatyta skirti 3.826 tūkst. Lt, iš
jų 770 tūkst. Lt - darbo užmokesčiui, 3.056 tūkst. Lt – paprastosioms išlaidoms, iš jų 200 tūkst.
Lt – Vilniaus apygardos teismo remontui. Lėšų paskirstymo projektas apsvarstytas 2004-05-02
nutarimu Nr.101 sudarytos darbo grupės Teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti
posėdyje, kuris įvyko 2004-10-22.

1.17.  Teikiama metodinė ir praktinė pagalba teismams ekonominiais – finansiniais,
teismo pastatų ir patalpų statybos, rekonstrukcijos, remonto ir techninės inventorizacijos
klausimais.

1.18.  Parengti raštų projektai Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei,
Finansų ministerijai dėl papildomų lėšų skyrimo teismams 2004 ir 2005 metams.

1.19.  Per ataskaitinį laikotarpį gauti Raseinių ir Alytaus rajonų apylinkių teismų naujai
iškilusių arba paaštrėjusių problemų aprašymai su prašymais skirti papildomų lėšų pastatų
remontams ir rekonstrukcijoms. Prie prašymų pridėtos numatomų išlaidų sąmatos. Su Raseinių
rajono apylinkės teismo pirmininke aptarta teismo pastato padėtis. Konstatuota bloga stogo
plokščios dalies prilydomos dangos būklė, bendri netinkami stogo konstrukcijos sprendimai ir
langų bei lauko durų būklė. Su Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininku taip pat aptarta
susidariusi padėtis dėl stogo ir vidaus apdailos būklės. Šiuo metu sprendimai ir išvados
nepadarytos, svarstoma galimybė apžiūrėti padėtį vietoje. Gautas Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo žiniai persiųstas Vilniaus rajono apylinkės teismo raštas dėl teismo patalpų.
Aptariamas pastato Kalvarijų g. 28 klausimas, racionalus lėšų remontams panaudojimas.
Nacionalinės teismų administracijos pozicija šiuo metu formuojama. Neatmetama galimybė
perkelti teismą į pastatą Kareivių g. 1, iš kurio išsikels šiuo metu esantis Vilniaus miesto 1
apylinkės teismas.

1.20.  Svarstytas Skuodo rajono apylinkės teismo prašymas, motyvuojant užimamų
patalpų netinkamumu, skirti lėšų pirkti ir remontuoti teismo reikmėms AB bankas “NORD/LB
Lietuva”  Skuodo skyriaus administracinį pastą, esantį J.Basanavičiaus g. 15 Skuode.
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Nustatyta, kad siūloma banko pastatas funkcionaliniu išplanavimu netinka teismo reikmėms,
bei preliminari pirkimo kaina tėra galimų derybų objektas..

1.21.  Joniškio rajono apylinkės teismo patalpų problemoms spręsti, deryboms su pastato
bendrasavininkiais vykdyti sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kuri 2004 01 15 vietoje
apžiūrėjo pastatą, surengė posėdį ir surašė protokolą. Protokolo pagrindu Teismų tarybai buvo
pateikta pažyma apie padėtį.

1.22.  Klaipėdos miesto apylinkės teismui skirta lėšų patalpų rekonstrukcijos projektui
parengti ir vykdyti. Atliktas reikalingų patalpų plotų skaičiavimas, vadovaujantis Teismų
departamento prie Teisingumo ministerijos parengtais “Teismo pastatų ir patalpų projektavimo
ir įrengimo pagrindiniais principais. Vilnius, 2001”. Skaičiuojant atsižvelgta į turimas patalpas
naujojoje dalyje S.Daukanto g. 8. Bendras projektuojamų patalpų poreikis 1950 – 2490 m2.

1.23.  Ataskaitinio laikotarpio metu teikiama praktinė pagalba teismams teismo pastatų ir
patalpų statybos, rekonstrukcijos, remonto ir techninės inventorizacijos klausimais.
Analizuojama ir atnaujinama informacija dėl papildomų lėšų poreikio teismų investiciniams
statybų projektams ir remontui. Teikiami pasiūlymus dėl šio poreikio įvairių lygių
pareigūnams ir institucijoms. Projektai ir lėšos plačiau aptartos su Alytaus, Joniškio, Raseinių,
Vilniaus, Skuodo rajonų ir Klaipėdos, Druskininkų miesto apylinkių teismais. Atnaujinami ir
tikslinami duomenys apie teismų pastatus Administracijos elektroninėje duomenų bazėje.

1.24.  Atlikti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo daliniai apdailos ir inžinerinių sistemų
tyrinėjimai, pagal kuriuos sudaryta remonto darbų sąmata.

1.25.  Atlikta teismų archyvų būklės analizė pagal išplatintą vieningą anketą. Blogiausios
archyvų būklės teismams išsiusta papildoma apklausa dėl galimų lėšų poreikio būklės gerinimo
priemonėms. Duomenys susisteminti ir nustatytas bendras lėšų poreikis.

1.26.  Teismams, kuriems numatomos ar jau skirtos lėšos remontams, skiriamas
papildomas dėmesys. Aplankyti Kauno miesto, Jurbarko, Šakių ir Prienų rajonų apylinkių
teismai.

1.27.  Teikiama metodinė ir praktinė pagalba teismams ekonominiais – finansiniais,
teismo pastatų ir patalpų statybos, rekonstrukcijos, remonto ir techninės inventorizacijos
klausimais.

1.28.  Parengti raštų projektai Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei,
Finansų ministerijai dėl papildomų lėšų skyrimo teismams 2004 ir 2005 metams.

2. Nacionalinės teismų administracijos biudžeto projektų rengimas

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstybės biudžeto asignavimų
paskirstymą pagal programas, parengta Nacionalinės teismų administracijos suvestinė
valstybės biudžeto išlaidų sąmata su skaičiavimais, paskirstyta ketvirčiais, patikslinti darbo
užmokesčio ir kitų išlaidų skaičiavimai, patikslintas strateginis veiklos planas 2004 metams.

2.2. Analizuojamas skirtų lėšų panaudojimas, tikslinama valstybės biudžeto išlaidų
sąmata.

2.3. Parengta ir pateikta Finansų ministerijai Nacionalinės teismų administracijos 2003
metų programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita.

2.4. 2004 metų balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Nacionalinės
teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymą, išplėtus vykdomas funkcijas,
perskaičiuotas darbuotojų etatų skaičius, papildomų lėšų poreikis.
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2.5. Vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, parengtas Nacionalinės teismų
administracijos strateginis veiklos planas 2005-2007 metams, atlikti biudžeto lėšų poreikio
ekonominiai - finansiniai paskaičiavimai.

2.6. Vadovaujantis LRV patvirtinta valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo tvarka, parengti valstybės biudžeto programų sąmatų projektai su
preliminariais skaičiavimais.

2.7. Parengti Nacionalinės teismų administracijos investicijų projektai, kuriuos siūlyta
įtraukti į Valstybės investicijų programos projektą.

2.8. Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Nacionalinės teismų administracijos įstatymu (2 straipsnis, 1 dalis, 1 punktas) pateikė Teismų
tarybai tvirtinti Nacionalinės teismų administracijos 2005 - 2007 metų biudžeto bei
investicinių programų projektus.

2.9. Parengti raštų projektai Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Finansų
ministerijai dėl papildomų lėšų skyrimo 2004, 2005 metams.

2.10. Finansų ministerijai skyrus papildomas lėšas, parengtas papildomų asignavimų
2005 metams paskirstymas numatomoms vykdyti programoms.

2.11. Kartu su kitais struktūriniais padaliniais dalyvauta rengiant norminius dokumentus,
susijusius su veikla.

2.12. Užtikrinamas ekonominių analizių pateikimas vadovybei bei kitoms
suinteresuotoms institucijoms, teikiami siūlymai ekonominės veiklos rodiklių pagerinimui,
pastoviai teikiama metodinė ir praktinė pagalba teismams ekonominiais – finansiniais
klausimais.

3. Tarptautinis bendradarbiavimas

3.1. Dalyvauta kartu su Švedijos nacionaline teismų administracija ir LR teisingumo
ministerija vykdomo PHARE dvynių projekto „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“
vadovaujamojo komiteto posėdžiuose.

3.2. Dalyvauta pagal PHARE dvynių projektą „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“
sudarytos darbo grupės, parengusios Rekomendacijas, skirtas Lietuvos teismams pasirengti
priimti naują teismų informacinę sistemą, veikloje.

3.3. Dalyvauta darbo grupės, sudarytos pagal Nacionalinės teismų administracijos ir
Švedijos nacionalinės teismų administracijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį „Teismų
sistemos stiprinimas ir teismų administravimo vystymas Lietuvoje“, veikloje. Dalyvauta darbo
grupės susitikimuose Švedijoje (kovo 22-26 d.) ir Lietuvoje, atlikti vertimai raštu ir žodžiu.
Organizuoti seminarai Lietuvos teismų pirmininkams, teisėjams ir kitiems teismų
darbuotojams: „Teismo vadovo ir kitų teismo darbuotojų vaidmuo sprendžiant
administracinius klausimus“ (lapkričio 24-26 d.) ir „Teismų ir visuomenės santykiai“
(lapkričio 29-30 d.).

3.4. Įgyvendinant dvišalę sutartį „Teismų sistemos stiprinimas ir teismų
administravimo vystymas Lietuvoje“, organizuotas Lietuvos teismų ir Nacionalinės teismų
administracijos atstovų vizitas į Švediją (2004 m. rugsėjo 27-29 d.), dalyvauta susitikimuose
Švedijoje.

3.5. Organizuotas Švedijos ir Lietuvos teismų partnerystės projekto vertinimo
seminaras (2004 m. kovo 3 d.). Parengta informacija apie partnerystės projekto metu
nagrinėtus klausimus, išversti teismų pateikti pasiūlymai dėl tolesnės projekto veiklos.
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3.6. Dalyvauta susitikimuose su Švedijos nacionalinės teismų administracijos atstovais.

3.7. Dalyvauta susitikime su Nyderlandų – Lietuvos nepriklausomų vertintojų komisija,
vertinusia Nyderlandų Karalystės teisingumo srityje teiktos paramos efektyvumą ir
veiksmingumą. Pateikta informacija apie Nyderlandų tarptautinio teisinio bendradarbiavimo
centro vykdytą projektą „Parama Teismų tarybai“ (pagal PHARE horizontalią programą
teisingumo ir vidaus reikalų srityje „Teisinės valstybės stiprinimas“).

3.8. Parengti atsakymai į JT Narkotikų ir nusikalstamumo biuro klausimyną, Europos
Tarybos teismų sistemų vertinimo klausimyną, Europos Komisijos Teisingumo ir vidaus
reikalų direktorato klausimyną apie asmenų teistumo duomenis, Europos Tarybos klausimyną

dėl Lietuvos pažangos ataskaitos 2003-2004 m. (kova prieš pinigų plovimą).

3.9. Parengta Teismų tarybų Europos valstybėse apžvalga.

3.10. Parengta informacija ekonominės laisvės indeksui teismų veiklos efektyvumo ir
teismų sistemos viešumo klausimais.

3.11. Parengtas ir Finansų ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas „Parama teismų
administravimui ir atstovavimui Lietuvos Respublikoje“.

3.12. Išversta informacija apie projektą „Nacionalinių teismų teisėjų mokymai EB
konkurencijos teisės srityje ir nacionalinių teismų teisėjų bendradarbiavimas“, parengtas
partnerystės pareiškimas/ketinimų protokolas. Kartu su Švedijos nacionaline teismų

administracija organizuotas Lietuvos teisėjų vizitas į seminarą konkurencijos teisės klausimais
(gruodžio 9-10 d.).

3.13. Atlikti vertimai raštu: Europos teismų tarybų tinklo statutas; informacija apie bylų
paskirstymo teisėjams sistemą Lietuvoje; informacija apie teisėjų veiklos vertinimą.

4. Kita veikla

4.1. Dalyvauta Teismų tarybos 2003 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 101 sudarytos darbo
grupės “Teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti” darbe, rengiant lėšų paskirstymo
teismams projektus. Skyriaus darbuotojai techniškai aptarnavo aukščiau įvardintų darbo grupių
4 posėdžius, protokolavo jų metu, kontroliavo priimtų sprendimų vykdymą.

4.2. Dalyvauta Lietuvos Respublikos Teisės ir teisėtvarkos komiteto organizuotuose
2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo pakeitimo
įstatymo projektų svarstymuose.

4.3. Teismų strateginio vystymo skyriaus vedėja yra Nacionalinės teismų
administracijos Viešųjų pirkimų komisijos narė, dalyvavo parengiant 2 atvirų konkursų
dokumentų medžiagą, dalyvavo Viešųjų pirkimų komisijos darbe, susijusiame su pirkimų
organizavimu ir jų atlikimu.

4.4. Teismų strateginio vystymo skyriaus vedėja yra Nacionalinės teismų
administracijos pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos narė, dalyvavo
6 organizuotų konkursų darbe.

4.5. Patikslinti duomenys apie blankų, kurie reikalingi teismų veikloje, apimtis, jų
pagrindu pateikti užsakymai reikiamų blankų gamybai.

INFORMACIJOS SKYRIUS

Informacijos skyriaus veikloje galima išskirti šias pagrindines veiklos kryptis:
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- veikla, susijusi su Teismų tarybos, Lietuvos Aukščiausiojo teismo pavedimų vykdymu;
- veikla, susijusi su informacinės sistemos respublikos teismams kūrimu;
- teismų statistika;
- veikla, susijusi su Nacionalinės teismų administracijos informacinės infrastruktūros
palaikymu ir vystymu, t.y. darbai administracijos viduje.

1. Teismų statistika, Teismų tarybos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pavedimų
vykdymas

1.1 Metų pradžioje bei pasibaigus 2004 metų I pusmečiui iš visų respublikos teismų
buvo surinkti, patikrinti statistiniai teismų veikos rodikliai už 2003 metus bei 2004 metų I
pusmetį. Ataskaitų formose pateikti duomenys buvo suagreguoti respublikos mastu, buvo
suformuotos suvestinės ataskaitos už 2003 metus bei 2004 metų I pusmetį ir jos buvo pateiktos
Lietuvos Aukščiausiajam teismui, Teismų tarybai, Nacionalinės teismų administracijos
vadovybei bei skyriams, teismams, Teisingumo ministerijai, kitoms suinteresuotoms
institucijoms.

1.2 Paruoštų metinių ataskaitų pagrindu parengta “Lietuvos teismų statistikos apžvalga
(2003 metų statistika)”.

1.3 Duomenų iš statistikos ataskaitų pagrindu per metus buvo ruošta 190 pažymų apie
teisėjų darbą.

1.4 Statistikos departamentui buvo paruošti ir išsiųsti duomenys apie respublikos
teisėjų skaičių, bylų nagrinėjimą respublikos teismuose, nuteistus asmenis ir teismų išlaidas
2003 metais.

1.5 Statistikos departamentui buvo paruošta ir išsiųsta informacinių technologijų
panaudojimo valstybės įstaigose ir organizacijose ataskaita.

1.6 Dalyvauta darbo grupės, parengusios Teismų veiklos statistinių rodiklių
skaičiavimo metodiką, darbe.

1.7 Dalyvauta darbo grupės, rengusios administracinių, baudžiamųjų ir civilini ų bylų
kategorijų klasifikatorius ir procesinių sprendimų šiose bylose kategorijų klasifikatorius.

2. Veikla, susijusi informacinės sistemos respublikos teismams kūrimu

2004 metais toliau vykdomas PHARE ir respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas
projektas “Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas”.

2.1 Kiekvieną savaitę dalyvaujama projekto “Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas”.
vykdymo darbo grupės posėdžiuose.

2.2 Išspręsti posėdžio metu iškilusiems klausimams buvo atliktos 4 teismų apklausos
dėl turimos kompiuterinės technikos, dėl vartotojų, jungiamų į respublikinį teismų tinklą,
pavardžių, dėl trūkstamų teismuose kompiuterinės įrangos priemonių, leidžiančių kompiuterius
įjungti į respublikinį tinklą. Apklausų medžiaga buvo apibendrinta ir pateikta darbo grupei ir
Teisingumo ministerijai.

2.3 Nuolat  sprendžiami klausimai, nesklandumai kylantys tarp teismų ir projektą
vykdančių firmų.

2.4 Paruošti atsiliepimai į taikomųjų programų teismams gamintojų pateikiamas
reguliarias ketvirtinės darbo eigos ataskaitas.
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2.5 Dalyvauta darbo grupės, kuri parengė Rekomendacijas, skirtas Lietuvos teismams
pasirengti priimti naują teismų informacinę sistemą, darbe.

2.6 Dalyvauta teismų darbuotojų apmokymuose dirbti su naująja teismų sistemai
sukurta programine įranga.

2.7 Bendradarbiaujant su taikomųjų programų teismams kūrėja UAB “Leksinova”
patobulintas teismų informacinės sistemos LITEKO administratoriaus.

2.8 Paruoštos ir teismams išplatintos Rekomendacijos dėl teismo darbuotojų funkcijų
pasiskirstymo dirbant su naująja teismų informacine sistema.

2.9 UAB Blue Bridge baigus teismų tinklo instaliavimo ir konfigūravimo darbus, šio
tinklo priežiūrą perėmė ir atlieka Nacionalinė teismų administracija. Sutrikus tinklo darbui,
teismai konsultuojasi su Nacionalinės teismų administracijos atsakingu asmeniu ir bendrai
sprendžia iškilusias problemas ir likviduoja jas sukėlusias priežastis. Per pusę metų kartu su
teismų informatikais pašalinti 24 žymesni tinklo darbo sutrikimai, teismų informatikai kasdien
konsultuojami vietinių teismų kompiuterių tinklo, atskirų kompiuterių smulkių sutrikimų,
neaiškumų klausimais.

2.10 Nacionalinė teismų administracija taip pat atsakinga už visos teismų sistemos
tinklo saugumą: prižiūri įrenginių, užtikrinančių tinklo saugumą, darbą ir garantuoja jų
nepertraukiamą veikimą.

3. Veikla, susijusi su visuomenės informavimu apie teismų savivaldos, administracijos
veiklą, Nacionalinės teismų administracijos informacinės infrastrukt ūros palaikymu ir
vystymu

3.1 Parengta nauja, informatyvesnė ir tobulesnė Nacionalinės teismų administracijos
svetainės versija.

3.2 Į Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklapį nuolat dedama atnaujinta
informacija apie administracijos veiklą, direktoriaus bei darbuotojų vizitus ir susitikimus,
darbo grupių posėdžius; informacija apie Teismų tarybos posėdžius, posėdžių nutarimus,
nutarimų tekstai; informacija pretendentams į teisėjus bei karjeros siekiantiems teisėjams ir kt.

3.3 Nacionalinei teismų administracijai įsigijus naujus kompiuterius, jie buvo paruošti
darbui, atiduoti į skyrius vartotojams ir įjungti į vietinį administracijos kompiuterių tinklą.

3.4 Atliekami kasdieniniai kompiuterių ūkio palaikymo darbai: vietinio kompiuterinio
tinklo priežiūra, pagalba kompiuterių naudotojams, eksploatacinių medžiagų (tonerių, rašalų)
įsigijimas ir keitimas (kartu su Raštinės ir ūkio dalimi).

3.5 Patobulintas Teisėjų registras: suprogramuota galimybė įvesti teisėjų asmens kodus
bei teisėjo sveikatos pažymėjimo išdavimo datą.

3.6 Nuolat atliekama Teisėjų registro, Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registro
priežiūra, jų archyvavimo darbai.

3.7 Kasdien archyvuojama centrinė teismų sistemos duomenų bazė.

4. Kita veikla
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4.1 Dalyvauta kartu su Švedijos nacionaline teismų administracija ir LR teisingumo
ministerija vykdomo PHARE dvynių projekto „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“
vadovaujamojo komiteto posėdžiuose.

4.2 Dalyvauta Nacionalinės teismų administracijos Viešųjų pirkimų komisijos darbe,
ruošiant atvirųjų konkursų dokumentų medžiagą, atliekant pirkimo procedūras.

4.3 Dalyvauta Nacionalinės teismų administracijos pretendentų į valstybės tarnautojo
pareigas konkurso komisijos darbe.

4.4 Dalyvauta parengiant atsakymus į Europos Tarybos teismų sistemų vertinimo
klausimyną, Europos Komisijos Teisingumo ir vidaus reikalų direktorato klausimyną apie
asmenų teistumo duomenis, Europos Tarybos klausimyną dėl Lietuvos pažangos ataskaitos
2003-2004 m. (kova prieš pinigų plovimą).

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

Finansų ir biudžeto skyriaus veikloje galima išskirti pagrindines veiklos kryptis:

- teismų finansinės būklės analizė;
- NTA biudžeto lėšų apskaita, analizė ir savalaikė atskaitomybė;
- programos “Teisėjų pensinis aprūpinimas” vykdymas;
- programos “Teismų centralizuotas aptarnavimas” vykdymas.

1. Teismų finansinės būklės analizė :

1.1.   Teikta metodinė ir praktinė pagalba teismams biudžeto formavimo, lėšų
panaudojimo, darbo apmokėjimo bei kitais klausimais;

1.2.   Iš apylinkės, apygardos, apygardos administracinių teismų surinkti duomenys apie
metinę finansinę atskaitomybę už 2003 m. bei 2004 m. I, II, III ketvirčius ir sudarytos teismų
biudžeto ir išlaidų sąmatų įvykdymo suvestinės ataskaitos;

1.3.   Išanalizavus teismų kreditorinį ir debitorinį įsiskolinimus, negautus asignavimus,
apibendrinta atskirų teismų finansinė būklė 2004 m. sausio 1 d., 2004 m. balandžio 1 d., 2004
m. liepos 1 d., 2004 m. spalio 1 d.

1.4.   Vykdydami Teismų tarybos 2004 m. birželio 30d. nutarimą Nr. 256 patikrinta
Vilniaus apygardos Administracinio teismo 2004 m. sausio-gegužės mėn. finansinė veikla bei
dalyvauta tikrinant Vilniaus apygardos Administracinio teismo 2001m.-2003m.finansinę
veiklą.

2. NTA biudžeto lėšų apskaita, analizė ir savalaikė atskaitomybė:

2.1.   Parengta NTA finansinė atkaitomybė 2004 m. sausio 1 d., 2004 m.balandžio 1 d.,
2004 m. liepos 1 d., 2004 m. spalio 1 d.

2.2.   Pateikta metinė ir ketvirtinės statistikos ataskaitos Statistikos departamentui prie
LRV.

2.3.   Pateikta metinė ir ketvirtinės ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai bei
VSDFV Vilniaus skyriui;

2.4.   Kiekvieną mėnesį buvo atliekama NTA faktinių biudžeto lėšų analizė ir pateikiama
Finansų ministerijai biudžeto sąmatos pakeitimui.

2.5.   Plačiau įsisavinama kompiuterizuota valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų
sistema (VBAMS).



20

3. Programos “Teisėjų pensinis aprūpinimas” vykdymas:

3.1.   Parengta Nacionalinės teismų administracijos programos “Teisėjų pensinis
aprūpinimas” finansinės atskaitomybės 2004 m. sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d., spalio 1
d.

3.2.   Dalyvauta teisėjų valstybinių pensijų skyrimo komisijoje;
3.3.   Vadovaujantis teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo tvarkos nuostatais buvo

savalaikiai paskaičiuota ir mokama valstybinės teisėjų pensijos;
3.4.   Apskaitomos biudžeto lėšos skirtos valstybinėms teisėjų pensijoms gauti;
3.5.   Tobulinama biudžeto lėšos, skirtų valstybinėms teisėjų pensijoms mokėti, apskaita;
3.6.   Kiekvieną mėnesį pateikta VSDFV duomenys apie paskirtas teisėjų valstybines

pensijas;
3.7.    Konsultuota ir susirašinėta su pareiškėjais bei kitomis įstaigomis klausimais,

susijusiais su valstybinėmis teisėjų pensijomis.

4. Programos “Teismų centralizuotas aptarnavimas” vykdymas:

4.1.   Parengta Nacionalinės teismų administracijos programos „Teismų centralizuotas
aptarnavimas” finansinės atskaitomybės 2004 m. sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d., spalio
1 d.

4.2.   Apskaitomos biudžeto lėšos skirtos teismų centralizuotam aptarnavimui;
4.3.   Tobulinama užsakytų pagal sutartį blankų gavimo ir išdavimo teismams apskaita.

VIDAUS AUDITO TARNYBA

Vidaus audito tarnybos pagrindiniai uždaviniai:
- tikrinti ir vertinti, ar audituojamose įstaigose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės

sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės
aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir
ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

- teikti audituojamų įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas
dėl audituotos įstaigos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų,
programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituojamoje įstaigoje.

1. Tarnybos įkūrimas ir formavimas.

1.1. 2004 gegužės 3 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P
Nacionalinės teismų administracijos struktūroje buvo patvirtinta Vidaus audito tarnyba vidaus
auditui apylinkių, apygardų ir apygardų administraciniuose teismuose ir Nacionalinėje teismų
administracijoje atlikti. Vidaus audito tarnyboje buvo patvirtinti tarnybos vedėjo, vyriausiojo
auditoriaus ir vyresniojo auditoriaus etatai.

1.2. Vidaus audito tarnybos vedėjas į darbą priimtas nuo 2004 rugsėjo 21 d.
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 39P.

1.3. 2004 rugsėjo 24 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu
Nr.40P buvo patvirtinti Vidaus audito tarnybos vedėjo paruošti VAT nuostatai, vidaus audito
metodika, pareigybių aprašymai.

1.4. 2004 lapkričio 8 d. įvyko konkursas vyresniojo auditoriaus pareigoms užimti, o
vyresnysis vidaus auditorius į darbą priimtas nuo 2004 lapkričio 12 d.

1.5. Vyriausiojo auditoriaus etatas šiuo metu laisvas.
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2. Atlikti tikrinimai ir auditai .

2.1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851;
2002, Nr. 17-649) 125 straipsnio 11 punktu bei vykdydamas Teismų tarybos 2004 m. spalio 21
d. nutarimą Nr. 282 Nacionalinės teismų administracijos direktorius 2004 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. 25 sudarė darbo grupę Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001 – 2003 m.
ūkinei – finansinei veiklai patikrinti, atsakant į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2004
spalio 13 d. rašte Nr. C.2-218 užduotus klausimus. Darbo grupės pirmininku buvo paskirtas
Vidaus audito tarnybos vadovas Alenas Gumuliauskas. Darbo grupėje dirbo Teismų strateginio
vystymo skyriaus vyresnysis specialistas (nuo 2004 m. lapkričio 12 d. Vidaus audito tarnybos
vyresnysis auditorius) Šarūnas Dieninis. Patikrinimo metu buvo siekiama išsiaiškinti kiek
piniginių lėšų buvo surinkta Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2001 – 2003 m. už
procesinių dokumentų dauginimą, ar šios lėšos nepažeidžiant teisės aktų nustatytos tvarkos
apskaitytos kasoje, ar įneštos į teismo banko sąskaitą, ar dokumentai, patvirtinantys pastarąsias
teismo finansines operacijas, buvo pildomi nepažeidžiant nustatytos tvarkos, ar pagal esamus
buhalterinius dokumentus įmanoma pilnai nustatyti teismo ūkinę – finansinę būklę.
Patikrinimas buvo atliktas, ataskaita ir išvados parengtos 2004 m. lapkričio 22 d.

2.2. Atliktas Nacionalinės teismų administracijos organizacinės struktūros, atliekamų
funkcijų auditas. Pateiktos rekomendacijos Nacionalinės teismų administracijos struktūros ir
atliekamų funkcijų tobulinimui.

2.3. Atliktas vidaus kontrolės auditas, įskaitant finansų kontrolę, strateginių ir metinių
planų, darbų atlikimo kontrolės vertinimą. Pateiktos rekomendacijos vidaus kontrolės
tobulinimui.

4. Rizikos vertinimas.

4.1. Atliktas 64 teismų rizikos vertinimas pagal 6 kriterijus: teisėjų etatų skaičių, 2005 m.
asignavimų dydį, kitą aptarnaujantį teismo personalą, turto dydį, užimamą plotą, turimų
kompiuterių skaičių. Audito visuma pagal svarbą suskirstyta į tris grupes: mažai svarbią,
vidutiniškai svarbią, labai svarbią.

5. Kita veikla.

5.1. Remiantis atliktu rizikos vertinimu parengtas strateginis ir metinis vidaus audito
planai.

5.2. Atliktas vidaus audito poreikio įvertinimas.


