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Nacionalinės teismų administracijos 
direktoriaus žodis 

 

2011 metus, mums jau 10-uosius 
veiklos metus, galime vadinti Naciona-
linės teismų administracijos ir teismų 
veiklos kokybės permainų įsibėgėji- 
mo metais. Būtent šiais metais pra-
dėjome, tęsėme ar baigėme vykdyti 
Europos fondų ar šalių donorių lėšo-
mis finansuojamus projektus, skirtus 
Nacionalinės teismų administracijos,  
teismų  darbo kokybei ir vidaus admi-
nistravimui gerinti bei teismo procesui 
supaprastinti ir padaryti patogesniu 
asmenims naudojant įvairias infor-
macines technologijas.

Naujos permainos mūsų darbe buvo 
susijusios ir su vykdomų funkcijų išsiplėtimu. 2011 metais Nacionalinei teismų administracijai 
buvo perduotos Mokymo centro steigėjo teisės ir pareiga rūpintis teismų darbuotojų mokymų 
organizavimu ir koordinavimu. Teisėjų tarybai pritarus, dar didesne įvairove prekių ir paslaugų 
teismus aprūpinsime centralizuotai, taip taupydami valstybės ir teismų lėšas.

2011 metais buvo išskirtiniai įvykių tarptautinio bendradarbiavimo srityje gausa. Organizavome 
Europos teismų tarybų tinklo Generalinę Asamblėją Vilniuje, dalyvavome Moldovos ir Lietuvos 
teisinio bendradarbiavimo forumo steigime ir tapome jo koordinatore, dalinomės patirtimi ir jos 
sėmėmės reguliariai organizuotuose kelių Europos teismų tarybų tinklo darbo grupių susitiki-
muose. Taip pat nemažai bendravome ir bendradarbiavome su užsienio šalių teisminėmis 
institucijomis Nacionalinėje teismų administracijoje organizuodami apklausas vaizdo konferen-
ciniu būdu vykstant teismo posėdžiams.

Žinoma, kaip ir kasmet, stengėmės padėti dirbti teismų savivaldai: rengėme, tvarkėme ir 
teikėme medžiagą, informaciją teismų savivaldos institucijoms dėl teismų sistemos statistikos 
ir statistinių duomenų pokyčių, darbo krūvio kaitos teismuose ir krūvio optimizavimo, teismų 
biudžeto formavimo, personalijų (teisėjų ir pretendentų į teisėjus), taip pat atlikome auditus 
teismuose, organizavome įvairius viešųjų ryšių renginius, leidome naujienlaiškį, rūpinomės teismų 
vidine komunikacija teismų sistemos intranete.

Visų šių darbų be kompetentingos, vieningos, iniciatyvios ir draugiškos komandos praėjusiais 
metais nebūtume nuveikę. Kiekvieno kasdienė veikla, idėjos, vienas kito palaikymas ir suprati-
mas padėjo Nacionalinei teismų administracijai  pasiekti  2011 metais užsibrėžtų tikslų.

Kęstutis Vaškevičius                                                     
Nacionalinės teismų administracijos direktorius



„Džiaugiuosi prisidėjusi prie jaunatviško kolektyvo, galėdama pasidalyti savo 
žiniomis ir įgyti naujos patirties“
            Vita Šidlauskaitė
 Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

2011 metų naujokė

„Tikiu, kad su tokiu kompetentingu, entuziastingu ir kūrybingu kolektyvu 
nuveiksime daug Lietuvos teismų sistemai naudingų darbų“ 

Irmantas Kuzas
Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas,  
2011 metų naujokas
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Žmogiškieji ištekliai

Organizacijos sėkmė didžiąja dalimi priklauso 
nuo joje dirbančių žmonių ir jų kompetencijos. 
Esame įsitikinę, kad tinkami žmonės tinkamose 
pozicijose organizacijai sukuria didžiausią 
pridėtinę vertę. Būtent jos praėjusiais metais ir 
siekėme. 

2011 metus reikėtų vadinti kolektyvo ir 
kolektyvui metais. Tobulindami įstaigos veiklos 
procesus, susijusius su teismų sistemos veiklos 
gerinimu, savivaldos institucijų aptarnavimu, 
teisėjų pensiniu aprūpinimu, sklandžiu teisėjų 
korpuso formavimu, pernai perskirstėme 
Nacionalinės teismų administracijos (toliau 
– Administracija) įstaigos skyrių atliekamas 
funkcijas. Prie komandos prisijungti pakvietė-
me 15 naujų stiprių ir kompetentingų Lietuvos 
specialistų, prisidėsiančių prie Administracijos 
tikslų įgyvendinimo. 

2011 metų pabaigoje Administracijoje dirbo 
57 darbuotojai, iš jų – 36 valstybės tarnautojai 
ir 21 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

Mūsų kolektyvo žmonių amžiaus vidurkis – 37 
metai. Pernai Administracijoje dirbo 59 proc. 
moterų ir 41 proc. vyrų. Aukštąjį išsilavinimą 
turi visi Administracijos valstybės tarnautojai, 
o darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – 
13.

Dešimtmečio patirtis parodė, kad nuolatinis 
tobulėjimas ir žinios – vienas iš efektyviausių 
komandinio darbo požymių, todėl 2011 metais 
kiekvienam įstaigos darbuotojui sudarėme 
tinkamas sąlygas tobulėti: visi norėję 2011 
metais mokėsi anglų, prancūzų kalbų, dalyvavo 
kompiuterinio raštingumo tobulinimo pagal 
ECDL, komunikacijos ir ryšių su visuomene 
mokymuose. Administracijos darbuotojams 
taip pat buvo suteikta galimybė išklausyti 
seminarus „Viešieji pirkimai ir procedūros“, 
„Efektyvus vadovavimas“, „Analitinis ir 
kūrybinis mąstymas“, „Personalo valdymas“ ir 
kt. 
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teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

Pagal kompetenciją 2011 metais užtikrinome glaudžius teismų ir teismų savivaldos institucijų 
tarpusavio ryšius, padėjome teismų savivaldos institucijoms įgyvendinti pavestas funkcijas: 

parengėme•	  medžiagą 110 Teisėjų tarybos 
posėdžiuose svarstytų klausimų dėl pa-
tarimo Lietuvos Respublikos Prezidentui 
skirti, perkelti, paaukštinti ar atleisti iš 
pareigų teisėjus, teismų pirmininkus, skyrių 
pirmininkus ar pirmininkų pavaduotojus; 
surengėme•	  12 eilinių ir 11 neeilinių Teisėjų 
tarybos posėdžių; 
surašėme•	  23 Teisėjų tarybos posėdžių 
protokolus; 
užregistravome•	  1 076 gautus ir 478 siunčia-
mus Teisėjų tarybos dokumentus, 183 Teisė-
jų tarybos nutarimus;
surašėme•	  12 Teisėjų etikos ir drausmės 
komisijos posėdžių protokolų, 11 sprendimų 
projektų; 

paruošėme•	  733 Teisėjų etikos ir drausmės 
komisijos siunčiamų raštų projektus; 
užregistravome•	  580 gautų ir 733 siunčia-
mus  dokumentus;
surašėme•	  32 Teisėjų garbės teismo posėdžių 
protokolus, 13 sprendimų projektų; 
parengėme ir užregistravome•	  99 siunčia-
mus ir 44 gautus dokumentus;
organizavome ir teikėme medžiagą•	  Teisėjų 
tarybos nuolatiniams Biudžeto ir investicijų, 
Teisės aktų projektų vertinimo, Tarptautinių 
ryšių, Teisės administravimo, Ryšių su 
visuomene ir žiniasklaida, Informacinių tech-
nologijų komitetams. 

Teisėjų tarybos aptarnavimas

Teisėjų tarybos posėdžių skaičius
Parengtų Teisėjų tarybos nutarimų projektų skaičius
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teisėjų korpuso formavimas

Praėjusiais metais tvarkėme pretendentų į teisėjus bei teisėjų asmens bylas ir su jomis 
susijusias duomenų bazes, vykdėme pirminį asmenų, pageidaujančių tapti teisėjais, patikrinimą: 
nustatinėjome, ar asmuo atitinka Teismų įstatyme numatytus reikalavimus, ar pateikė visus 
reikalingus dokumentus, kompetentingų institucijų ir darboviečių teiravomės apie asmenų 
reputaciją, asmenines ir dalykines savybes. Turimus duomenis susisteminome ir pateikėme 
Lietuvos Respublikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai.

Užregistravome•	  57 prašymus leisti laikyti 
pretendentų į teisėjus egzaminą.
suorganizavome•	  6 pretendentų į teisėjus 
egzaminus: pakvietėme 112 asmenų, galinčių 
laikyti egzaminą, surašėme 6 Pretendentų 
į teisėjus egzamino komisijos posėdžių 
protokolus ir 66 nutarimus.
tvarkėme•	  Pretendentų į laisvas apylinkės 
teismo teisėjų vietas sąrašą. 2011 metais 
Administracijos direktoriaus įsakymais 38 
asmenys buvo įrašyti į Pretendentų į laisvas 
apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą. 
2011 metų pabaigoje Pretendentų į laisvas 
apylinkės teismo teisėjų vietas sąraše buvo 
70 asmenų.
aptarnavome•	  Pretendentų į teisėjus atran-
kos komisiją: rinkome medžiagą posė-
džiams, surašėme 9 posėdžių protokolus, 
16 išvadų, vykdėme Pretendentų į teisėjus 
atrankos komisijos pirmininko pavedimus. 
aptarnavome•	  Nuolatinės teisėjų veiklos 
vertinimo komisiją: šios komisijos pirmininko 
pavedimu suorganizavome 15 posėdžių, 
surašėme 15 posėdžių protokolų, 196 išvadų 
projektus.
tvarkėme•	  teisėjų duomenų bazes: 2011 metų 
pabaigoje iš viso buvo 10 teisėjų, įrašytų 
į Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į 
kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos 
jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, 
duomenų bazę, ir 41 teisėjas, įrašytas į Teisėjų, 
siekiančių karjeros tos pačios pakopos 
teismuose, duomenų bazę.

tvarkėme•	  Teisėjų karjeros siekiančių 
asmenų registrą: nuo 2011 metų pradžios 
Administracijos direktoriaus įsakymais į 
Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą 
įrašytas 31 asmuo (27 teisėjai ir 4 socialinių 
mokslų daktarai); ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje Teisėjų karjeros siekiančių asmenų 
registre iš viso įrašėme 182 asmenis.
tvarkėme•	  informaciją apie teisėjų paskyrimą, 
perkėlimą, karjerą, įgaliojimų pratęsimą, 
atleidimą: 2011 metais 27 asmenys paskirti 
teisėjais, į kitus tos pačios pakopos teismus 
perkelti 9 teisėjai, į aukštesnės pakopos 
teismus paskirta 11 teisėjų; iš pareigų buvo 
atleisti 29 teisėjai; vienas teisėjas teisėjų 
korpusą paliko, nes buvo paskirtas Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju; 
2011 metais, pasibaigus penkerių metų tei-
sėjo įgaliojimų laikui, 18 teisėjų įgaliojimai 
buvo pratęsti iki 65 metų amžiaus; pasibai- 
gus paskyrimo terminui 10 teisėjų buvo 
atleisti iš teismų pirmininkų pareigų; 4 teisė- 
jai paskirti teismų pirmininkais. 
išdavėme•	  135 teisėjų pažymėjimus.
tvarkėme•	  teisėjų darbo vietų (etatų) aps-
kaitą, teisėjų kaitos ir karjeros procesus: 
2011 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos 
teismuose buvo 786 teisėjų etatai, 
užimti – 765. Informacija apie laisvus ir 
atsilaisvinančius teisėjų etatus teismuose 
skelbiama Administracijos interneto svetai-
nėje www.teismai.lt
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„2011 metais Administracija daug dėmesio skyrė teismų darbo krūvio analizei“
 Lina Griškevič
 Teismų veiklos analizės skyriaus  
 vedėjo pavaduotoja
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teismų veiklos analizė

 2011 metais Teisėjų tarybos pavedimu ir kitų institucijų prašymu nuolat vykdėme įvairią analizę 
(užsitęsusių bylų, darbo krūvių, galiojančių teisės aktų veikimo ir kt.), teikėme išvadas bei 
pasiūlymus dėl teismų darbo tobulinimo. Kiekvieną pusmetį stebėjome darbo krūvio teismuose 
dinamiką ir, atsižvelgę į pokyčius, Teisėjų tarybai teikėme pasiūlymų, kaip optimizuoti teismų 
darbo krūvį, koreguojant teisėjų skaičių ar vykdant teismų jungimą. 
 Nuolat vykdėme apylinkių, apygardų bei apygardų administracinių teismų darbo krūvio analizę, 
teikėme pasiūlymų dėl teisėjų perkėlimo, teisėjų padėjėjų skaičiaus didinimo. Apibendrinome 
apylinkių teismų pirmininkų bei jų pavaduotojų darbo krūvio 2011 metais statistinius duomenis 
ir Teisėjų tarybai pateikėme pasiūlymų dėl tikslingumo nustatyti santykį tarp apylinkės teismo 
teisėjų ir to teismo pirmininko / pirmininko pavaduotojo (-ų) darbo krūvio.
 Išanalizavome tam tikrų kategorijų bylas (viešųjų pirkimų, darbo) ir nustatėme priežastis, 
lėmusias bylų vilkinimą. Vadovaudamiesi duomenimis, parodžiusiais ne tik objektyvias ilgo 
nagrinėjimo priežastis, bet ir teisėjų organizacinio darbo  nesklandumus, pasiūlėme Teisėjų tarybai 
atkreipti teismų pirmininkų dėmesį ir paraginti imtis priemonių ilgo bylų nagrinėjimo priežastims 
šalinti, teisėjų kvalifikacijai kelti.
 Be to, analizavome teismų darbą su įslaptinta informacija, identifikavome praktikoje kylančias 
problemas. Ieškant šių problemų sprendimo būdų, organizavome  susitikimus su Valstybės 
saugumo departamento, Lietuvos  Respublikos naujojo archyvo, teismų atstovais.
 Siekėme užtikrinti tinkamą Teismo įsakymo išdavimo proceso automatizavimo modulio 
naudojimą, atlikome problematikos analizę ir išvadas bei teikėme pasiūlymų Teisėjų tarybai. 
 Taip pat parengėme naują Administravimo teismuose nuostatų redakciją, Teismų administra-
vimo veiksmų registro nuostatus.
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informacinės sistemos 

2011 metais, kaip ir kasmet, nuolat stebėjome respublikinio teismų tinklo darbą, diagnozavo-
me, analizavome, šalinome tinklo sutrikimus; buvome atsakingi už teismų informacinės sistemos 
„LITEKO“ programinės dalies veikimą; ieškojome naujų formų, padėsiančių žmonėms papras- 
čiau, greičiau ir lengviau kreiptis į teismus; sudarėme ir tvarkėme su Administracijos veikla 
susijusias duomenų bazes, dalyvavome kuriant ir diegiant informacines sistemas teismuose, 
atlikome šių sistemų administravimą ir tobulinimą. 

teismo įsakymo išdavimo proceso automatizavimas 

2010 metais, vykdant  teismų informacinės sistemos „LITEKO“ plėtros planą, sukūrėme Teismo 
įsakymo išdavimo proceso automatizavimo modulį, suteikiantį galimybę fiziniams ir juridiniams 
asmenims pateikti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo internetu, elektroniniu būdu stebėti 
prašymo nagrinėjimo eigą teisme. 2011 metais modulis integruotas į teismų informacinę sistemą 
„LITEKO“ ir proceso dalyviai jį naudoja vis labiau. Sukurta elektroninė paslauga supaprastino 
duomenų suvedimo į „LITEKO“ tvarką (didelė duomenų dalis struktūrizuota ir į „LITEKO“ sistemą 
patenka automatiniu būdu), sudarytos sąlygos greitesniam bylų nagrinėjimui. 

teismų pranešimų apie nagrinėjamas bylas skelbimas specialiame interneto tinklalapyje

Įgyvendinant Civilinio proceso kodekso pakeitimus, reglamentuojančius viešą teismų pra-
nešimų skelbimą specialiame interneto tinklalapyje, 2011 metų pabaigoje atsisakyta procesinių 
dokumentų – teismų pranešimų, šaukimų, procesinių dokumentų bylos dalyviams – skelbimo 
spaudoje.

Į teismą kviečiamų asmenų neradus jų deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, teismų kvietimus  
pradėjome skelbti specialiai Administracijos informacinių technologijų specialistų sukurtoje 
interneto svetainės www.teismai.lt srityje „Teismų pranešimai“. 

Įgyvendinus šią priemonę, proceso dalyviams nebereikia kreiptis į respublikines ir regioni- 
nes visuomenės informavimo priemones dėl teismų pranešimų paskelbimo: taip taupomas žmo-
nių laikas ir pinigai.  Teismo pirmininko įsakymu paskirti teismų darbuotojai (administratoriai), 
asmens neradę pagal jo gyvenamąją vietą, teismo pranešimą specialia programa paskelbia 
specialiame interneto tinklalapyje, o kopiją atspausdina ir įsega į bylą.

Vienoje vietoje paskelbta informacija bylos šalims randama patogiau ir lengviau. Bet kuris 
vartotojas srityje „Teismų pranešimai“ mato bendrą 50 naujausių teismų pranešimų sąrašą, 
ankstesnius pranešimus galima skaityti atlikus paiešką pagal raktinį žodį ar žodžių junginį. 
Procesinių dokumentų skelbimo procesas vyksta operatyviau.

interneto svetainių suvienodinimas 

2011 metų pabaigoje pradėjome vienodo institucinio stiliaus teismų interneto svetainių pirkimą. Į 
visuomenę orientuotos vienodo stiliaus ir patogaus valdymo (administravimo) interneto svetainės 
padės užtikrinti efektyvesnį informacijos apie teismų veiklą ieškančių asmenų (jų grupių) poreikių 
užtikrinimą. Sudarius geresnes sąlygas visuomenei pasiekti reikiamą informaciją, susijusią su teismų 
veikla, didės teismų atvirumas visuomenei, informacija apie teismų veiklą virtualioje erdvėje bus 
pateikiama kokybiškiau. 
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„2011 metais Adminis-
tracijoje sukurtas žyminio 
mokesčio mokėjimo  
patikrinimo įrankis  
supaprastino piliečių 
kreipimosi į teismus 
tvarką“

 Donatas Kiauzaris
 Direktoriaus patarėjas

elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese

2011 metais sukūrėme žyminio mokesčio sumokėjimo patikrinimo įrankį, leidžiantį teismams 
patiems pasitikrinti, ar sumokėtas žyminis moketis.

Iki šiol žyminį mokestį elektronine bankininkyste sumokėjęs asmuo privalėjo vykti į banką, 
gauti įmoką patvirtinantį banko darbuotojo spaudą ir parašą, sumokėti aptarnavimo mokestį ir 
po to mokėjimo kvitą pristatyti į teismą. 

Kvitą ir toliau pateikti privalės tik neelektroniniu būdu žyminį mokestį sumokėjusios bylos šalys 
arba kai elektroniniu būdu atliktame mokėjime bus netiksliai nurodyti visi mokėjimo duomenys, 
arba jei dėl kitų priežasčių (pvz., techninių kliūčių) teismas negalės atlikti paieškos ar surasti 
informacijos Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėje. 

Prievolės bylos šalims pateikti teismui banko patvirtintą žyminio mokesčio įmokos kvitą, jei 
mokėjimas atliktas elektroninės bankininkystės sistema, panaikinimas leis bylos šalims taupyti ne 
tik savo laiką, bet ir pinigus. 
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Projektų įgyvendinimas

Bendrieji ir specialieji personalo 
kvalifikaciniai mokymai

2011 metais tęsėme struktūrinių fondų lė- 
šomis finansuojamo projekto „Lietuvos Res-	
publikos teismų ir Nacionalinės teismų admi-
nistracijos personalo bendrieji ir specialieji 
mokymai kvalifikacijai tobulinti“ vykdymą ir 
tobulinome teismų bei Administracijos vals-
tybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, bendruosius bei specialiuosius 
gebėjimus: kompiuterinį raštingumą (ECDL), 
užsienio kalbas, personalo valdymą, teismo 
posėdžių organizavimą ir protokolavimą  
(teismo posėdžių sekretoriams), darbą su 
„LITEKO“ sistema ir kt. Šiuose mokymuose 
iš viso dalyvavo 30  mūsų darbuotojų, o tai 
yra 53 proc. visų Administracijoje dirbančių 
specialistų.      
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vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo 
sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose

Plėtodami informacinių technologijų taiky-
mą teismų darbe, spartindami bylų nagrinėjimą 
bei mažindami bylų nagrinėjimo išlaidas, 2011 
metais pradėjome vykdyti Lietuvos ir Šveicari-
jos bendradarbiavimo programos ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamą projektą „Vaizdo perdavimo, 
įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir 
įdiegimas teismuose“. Įgyvendinus projektą, 
18 Lietuvos Respublikos teismų ir 13 Kalėjimų 
departamento įkalinimo įstaigų bus aprūpintos 
stacionaria ir mobilia vaizdo konferencijų 
įranga, leisiančia rengti nuotolinius teismų 
posėdžius, posėdžių medžiagą įrašyti ir išsau-
goti elektroniniu formatu. Padidės elektroninių 
paslaugų pasiūla ir vartosena, bus prisidėta 
prie informacinės žinių visuomenės plėtros 
Lietuvoje.

Vaizdo konferencijų įrangos naudojimas 
leis atskiroms socialinėms grupėms lygiomis 
galimybėmis su kitomis proceso šalimis da- 
lyvauti teismo procese, bus užtikrintas proce-
so dalyvių aptarnavimo teismo procese pato-
gumas. 

Naudodamiesi Administracijoje sumontuota 
vaizdo ir garso įranga, 2011 metais šalies 
teismai pradėjo organizuoti nuotolinius 
teismo posėdžius su užsienio šalių teismais 
(Norvegijos Karalystės, Suomijos ir Ispanijos), 
iš viso praėjusiais metais surengtos 7 vaizdo 
konferencijos.

dokumentų valdymo sistema

2011 metais baigus įgyvendinti Europos 
socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą 
„Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės 
teismų administracijos veiklos tobulinimas ir 

vidaus administravimo gerinimas“, įdiegėme 
dokumentų valdymo sistemą, leidžiančią valdyti 
Administracijos ir teismų savivaldos institucijų 
dokumentaciją. 

efektyvumas, kokybė ir skaidrumas lietuvos 
teismuose

Tarp Lietuvos Respublikos ir Norvegijos kara-
lystės pasirašytu Susitarimo memorandumu 
dėl Norvegijos finansinio mechanizmo įgyven-
dinimo Lietuvoje Administracijai priskirta 
programa „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas 
Lietuvos teismuose“, kurios tikslas – sukurti 
sąžiningesnę ir efektyvesnę, visiems piliečiams 
lengviau prieinamą nacionalinę teismų sistemą. 
Tam, kad Norvegijos skiriama finansinė parama 
būtų tinkamai panaudota, kartu su Norvegijos 
teismų administracija 2011 metais parengėme 
detalų programos pasiūlymą. Metų pabaigoje 
pasiūlymo paraiška pateikta vertinti. 

Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo 
sistema

Baigus įgyvendinti Europos Sąjungos lėšo-
mis finansuotą projektą „Lietuvos Respublikos 
teismų ir Nacionalinės teismų administracijos 
veiklos tobulinimas ir vidaus administravimo 
gerinimas“, visuose Lietuvos Respublikos 
teismuose ir Administracijoje taip pat įdiegta 
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus VSAFAS atitinkanti 
Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo 
sistema. 

Projektas taip pat apima buhalterinės aps- 
kaitos dokumentacijos, atitinkančios VSAFAS, 
parengimą bei teismų ir Administracijos 
darbuotojų mokymą dirbti su įdiegta bu-
halterinės apskaitos ir finansų valdymo sis-
tema. 
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vidaus auditas

Administracija 2011 metais vykdė nepriklausomą ir objektyvų vidaus auditą, vertino ir konsultavo 
teismus. Iš viso atlikta 10 planinių vidaus auditų, keturi iš jų pirmą kartą (Lietuvos apeliaciniame, 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame, Klaipėdos ir Šilutės rajonų apylinkės teismuose). Taip 
pat baigtas kompleksinis 68 įstaigų vidaus kontrolės būklės vertinimas. 

2011 metais atlikus planinį vidaus auditą, 
pateiktos 92 rekomendacijos dėl audituotųjų 
veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba 
kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos 
arba nustatytos veiklos rizikos. Kiekvienai 
rekomendacijai, atsižvelgiant į jų svarbą, vidaus 
auditoriai nustatė reikšmingumo lygį. 

Nustatant reikšmingumo svarbą, vertinta, kokią 
įtaką rekomendacijos įgyvendinimas turės siste-
minių klaidų ir neatitikčių pasikartojimo rizikai 
valdyti. Nustatytas toks pateiktų rekomendacijų 
reikšmingumo lygis: 48 – didelis reikšmingumas, 

32 – vidutinis reikšmingumas, 12 – mažas reikšmingumas.  Audituoti subjektai rekomendacijų 
įgyvendinimo planus pateikė nustatyta tvarka. Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės 
suderintos su vidaus auditoriais.

Rekomendacijų skaičiaus mažėjimas rodo, kad pastaraisiais metais audituotuose subjektuose 
vidaus kontrolė gerėja ir neatitikčių surandama vis mažiau. 

Vidaus audito skaičius
Rekomendacijų skaičius

Vidaus auditas ir pateiktos rekomendacijos 2008–2011 m.
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centralizuotas teismų aprūpinimas

Kaip ir kasmet, užtikrinome centralizuotą teismų materialinį–techninį aprūpinimą: teisėjai 
aprūpinti mantijomis, ženklais, tarnybiniais pažymėjimais, teismai – centralizuotai perkamais 
dokumentų blankais, popieriumi ir kt., organizavome tarnybinių komandiruočių, susijusių 
su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei tarptautiniu Teisėjų tarybos bendradarbiavimu, 
finansavimą.  

2011 metais teisėjams išdavėme 25 teisėjų mantijas ir 21 teisėjo ženklą, užsakėme ir teismams 
išdavėme 1 221 196 vnt. dokumentų blankų. Taip pat teismus aprūpinome civilinių bylų garso 
įrašams saugoti skirtomis laikmenomis (88 600 vnt.), ausinėmis (100 vnt.).

Atlikome teisėjų ženklo etalono sukūrimo ir patvirtinimo bei pirkimo iš kitų šaltinių galimybių 
analizę. Parengėme Teismų biudžetų formavimo principų pakeitimus, kuriais patobulinta teikiamų 
asignavimų poreikio paraiškų sistema. Pavyzdžiui, naudojant naujai teikiamus teismų duomenis, 
nustatyta, kad spausdinimo popierių perkant centralizuotai, teismų sistema sutaupytų daugiau 
kaip 100 tūkst. Lt. 
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Biudžeto projektų formavimas

Pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją rinkome ir analizavome teismų pasiūlymus dėl 
biudžeto projektų bei teikėme Teisėjų tarybai biudžeto asignavimų paskirstymo teismams projektą, 
analizavome valstybės investicijų teismams poreikius, rengėme apibendrintus pasiūlymus dėl 
teismų investicinių projektų sudarymo ir įtraukimo į valstybės investicijų programą ir pateikėme 
juos Teisėjų tarybai. 

Iš teismų surinkome 2011 metų strateginius veiklos planus bei programų sąmatas, išlaidų 
prekėms ir paslaugoms apskaičiavimo, darbo užmokesčio apskaičiavimo formas. Gautus 
duomenis susisteminome ir, apibendrinę, parengėme bei Lietuvos Respublikos finansų ministeri- 
jai pateikėme teismų 2011 metų programų sąmatų ir darbo užmokesčio apskaičiavimų suvestines.

Rinkome 2010 metų kasinių išlaidų ir įsiskolinimų informaciją, apibendrinę, parengėme 
suvestinę teismų 2010 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, analizavome teismų 
2010 metų faktines išlaidas.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Nesumokėtos darbo užmokesčio 
dalies išmokėjimo teisėjams aprašo reikalavimus: iš teismų surinkome informaciją apie 2010 me- 
tais skirtų lėšų teisėjams nesumokėtai darbo užmokesčio daliai panaudojimą; parengėme 
visiems ir kiekvienam teisėjui apskaičiuotos, 2009–2010 metų išmokėtos ir likusios mokėti 
nesumokėtos darbo užmokesčio dalies (be įmokų socialiniam draudimui) suvestinę; parengėme 
Pagal įsiteisėjusius teismo sprendimus visiems ir kiekvienam teisėjui priteistos, 2009–2010 metais 
išmokėtos ir likusios mokėti nesumokėtos darbo užmokesčio dalies suvestinę; parengėme Likusių 
mokėti pagal Teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą apskaičiuotos 
ir pagal įsiteisėjusius teismo sprendimus priteistos nesumokėtos darbo užmokesčio dalies 
sumų suvestinę; parengėme projektų Teisėjų tarybos motyvuotų teikimų Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijai dėl teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo išimties 
tvarką.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą 2012 metais numatomų 
valstybės biudžeto asignavimų teismams apimtį, buvo parengti septyni 2012 metais numatomų 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo teismams projektai. 

 

teisėjų valstybinės pensijos
Pagal Teismų įstatymą, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo 

ir mokėjimo nuostatų normas skyrėme, apskaičiavome ir mokėjome teisėjų valstybines pensijas. 
Taip pat dalyvavome Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo komisijoje; 11 teisėjų 2011 metais paskyrė-
me teisėjo valstybinę pensiją; vadovaujantis Teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo tvarkos 
nuostatais laiku apskaičiavome ir laiku išmokėjome valstybines teisėjų pensijas; apskaitėme 
biudžeto lėšas, skirtas valstybinėms teisėjo pensijoms gauti; metų pabaigoje 89 asmenims 
paskyrėme ir išmokėjome teisėjų valstybinę pensiją; tobulinome valstybinėms teisėjų pensijoms 
mokėti skirtų biudžeto lėšų apskaitą. 
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tarptautinis bendradarbiavimas

 Plėtodami tarptautinį bendradarbiavimą su 
užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinė-
mis organizacijomis, 2011 metais organizavome 
ir koordinavome tarptautinius susitikimus ad-
ministravimo ir kitais teismų veiklos klausimais; 
rinkome ir sisteminome informaciją apie ki- 
tų valstybių teismų ir teismų savivaldos insti-
tucijų praktiką; kitų valstybių institucijoms ir 
įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ir 
institucijoms teikėme informaciją, susijusią su 
teismais ir teismų savivaldos institucijomis; 
užtikrinome Administracijos ir teismų savival-
dos institucijų tinkamam funkcijų įgyvendini-
mui reikalingų dokumentų vertimą; taip pat su 
Norvegijos, Ispanijos ir Suomijos teismais orga-
nizavome vaizdo konferencijas (nuotolinius 
teismo posėdžius), kurių metu buvo vykdoma 
Lietuvoje esančių  liudytojų  apklausa.

2011 metų birželio 8–10 dienomis Vilniuje 
surengėme Europos teismų tarybų tinklo (ETTT) 
Generalinę Asamblėją „Iššūkiai ir galimybės 
teismų sistemai dabartinės ekonominės 
situacijos metu“. Joje dalyvavo teisėjų tarybų 
atstovai iš 29 Europos valstybių.

Generalinėje Asamblėjoje priimta „Vilniaus 
deklaracija“ – dokumentas, kuriame išdėstytos 
rekomendacijos teismams dėl jų veiklos 
tobulinimo ir reformų dabartinės ekonominės 
situacijos metu. Specializuotose darbo grupėse 
diskutuota, kaip laiku ir kokybiškai teikti 
teisingumo vykdymo paslaugas piliečiams, 
tartasi dėl minimalių teisėjų atrankos bei 
paskyrimo procedūrų, kvalifikacijos kėlimo 

standartų, buvo nagrinėjami teisėjų tarybų 
santykiai su politikais, taip pat aptartas optima-
lus bylų nagrinėjimo laikas ir trukmė, kalbėta 
apie raštu teikiamų nutarčių ir nedidelės vertės 
ieškinių nagrinėjimo tvarkos supaprastinimą, 
procedūrinių veiksmų trumpinimą ir teismams 
nepriklausančių funkcijų perdavimą kitoms 
institucijoms.

Stiprinant Moldovos Respublikos ir Lietuvos 
Respublikos teisininkų ir teisinių institucijų 
bendradarbiavimą, 2011 metų spalio 18 
dieną Kišiniove įsteigtas nuolat veikiantis 
dviejų valstybių – Moldovos Respublikos ir 
Lietuvos – teisinio bendradarbiavimo forumas, 
kurio koordinatore paskirta Administracija. 
Bendromis pastangomis forumas nustatys 
abiems šalims aktualias teisinės sistemos 
funkcionavimo problemas, telks abiejų valstybių 
teisininkų pastangas ir žinias, dalysis patirtimi 
tobulinant teisėkūros procesą, prisidės prie 
akademinio bendradarbiavimo plėtojimo teisės 
studijų ir mokslo srityje.

Lietuvos Aukščiausiame Teisme organi-
zavome ETTT darbo grupės „Standartai“ 
susitikimą, kuriame dalyvavo teismų tarybų 
atstovai iš 11 Europos valstybių. Šios darbo 
grupės tikslas – parengti minimalius standar-
tus, susijusius su teisėjų atranka, paskyrimu, 
vertinimu ir karjera. 

Suorganizavome 10 užsienio valstybių ats-
tovų delegacijų priėmimų ir 26 komandiruotes 
(27 teisėjams ir 21 Administracijos atstovui).
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„Tikime, kad abipusė partnerystė ir keitimasis patirtimi padės mūsų 
partneriams efektyviai žengti teismų sistemos modernizavimo ir teisėkūros 
procesų tobulinimo keliu“

Monika Vyšniauskienė
Tarptautinių santykių skyriaus vedėjo pavaduotoja

Skaistė Gataveckaitė
Tarptautinių santykių skyriaus vyriausioji specialistė



visuomenės informavimas

Didinant teismų sistemos atvirumą visuomenei, nuo 2011 metų pradžios po kiekvieno Teisėjų 
tarybos posėdžio pradėjome organizuoti spaudos konferencijas, kuriose žiniasklaidos atstovams 
pristatomi Teisėjų tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai, teismų sistemos aktualijos. Kiekvieną 
mėnesį vykstančiuose Teisėjų tarybos posėdžiuose gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys.  

2011 metų pradžioje parengėme Teisėjų tarybos nutarimo dėl Teismų atvirumo visuomenei dar-
bo grupės sudarymo projektą. Pradėta vykdyti speciali visuomenės teisinio švietimo kampanija. 

Siekdami  išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria žiniasklaidos atstovai bendraudami 
su teismais ir kitomis teisinėmis institucijomis, suorganizavome du susitikimus, kuriuose dalyvavo 
Teisėjų tarybos, teismų, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir įvairių teisinių institucijų atstovai. 

2011 metų spalio 18–25 dienomis Lietuvos teismuose vyko Administracijos inicijuoti Atvirų durų 
dienų renginiai, skirti Lietuvos Konstitucijos ir Europos teisės dienai paminėti. Teismų aktyvumas 
buvo įvertintas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkomis.  

Plačiajai visuomenei pristatant teismų sistemą, mūsų kolektyvo darbuotojai kartu su teismų 
atstovais gegužės 7 dieną dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo organizuotame renginyje „Savu 
dviračiu į Europą“, skirtame septynerių metų Lietuvos narystei Europos Sąjungoje paminėti. 

2011 metais įžengėme į socialinę žiniasklaidos erdvę – sukūrėme Administracijos „Facebook“ 
paskyrą, parengėme tris elektroninio naujienlaiškio „Teismai.lt“ numerius. 

Savo interneto svetainėje pernai paskelbėme 530 teismų pranešimus spaudai. Parengėme 
ir žiniasklaidos priemonėms išplatinome 169 pranešimus apie teismų savivaldos institucijas, 
komisijų ir Administracijos veiklą, surengėme 16 spaudos konferencijų Teisėjų tarybos priimtiems 
sprendimams ir kitoms teismų sistemos aktualijoms pristatyti.
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2012 metų veiklos kryptys 

Kursime ir tobulinsime teismų informacines sistemas, plėsime jų taikymo galimybes ir •	
užtikrinsime nenutrūkstamą bei saugų jų funkcionavimą. 

Stiprinsime teismų sistemos tarptautinį bendradarbiavimą bei plėtosime veiklą įgyvendin-•	
dami Europos Sąjungos, Šveicarijos, Norvegijos ir kitų tarptautinių fondų lėšomis finansuojamus 
projektus.

Centralizuotai aprūpinsime teismus reikiamomis prekėmis ir paslaugomis.•	
Didinsime teisėjų, teisėjo padėjėjų ir kito teismų personalo galimybes kelti kvalifikaciją, •	

stiprinti užsienio šalių patirties sklaidą Lietuvos teismų sistemoje.
Sertifikuosime LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos •	

sistemą. 
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Užrašams
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