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Įžanga
Kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas, tobulinti teismų sistemos veiklą pla-

čiau naudojant informacines technologijas, didinti teisėjų galimybes kelti kvalifikaciją, teismuose 

taikyti kokybės vadybos metodus – tokius tikslus išsikėlėme 2012 m. ir jų link ėjome.

Strateginiams tikslams įgyvendinti buvome suplanavę keturias ilgalaikes tęstines programas: „Teis-

mų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“, „Centralizuotas teismų aprūpinimas“, „Teismų 

informacinės sistemos aptarnavimas“ ir „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“.

Metų pradžioje šias programas įgyvendino ir Nacionalinės teismų administracijos (NTA) funkcijas 

vykdė 57 NTA komandos nariai. Per metus prie mūsų prisijungė 9 teisės, komunikacijos, informacinių 

technologijų ir kitų sričių specialistai, todėl metų pabaigoje mūsų buvo 66. Būdami kompetentinga, 

vieninga ir stipri komanda įgyvendinome suplanuotus ir metams einant atsiradusius darbus.

Siekdami tobulėti ir ieškoti efektyvių veiklos organizavi-

mo priemonių pernai pasukome daugelyje užsienio 

šalių pasiteisinusių kokybės veiklos metodų link –

tapome pagal standartą ISO 9001:2008 sertifi-

kuota įstaiga. Kokybės vadybos pagrindus padė-

jome ne tik NTA, bet ir visoje Lietuvos Respublikos 

teismų sistemoje – penki skirtingo dydžio ir kom-

petencijos teismai jau gavo akredituotus tarptau-

tinius  kokybės vadybos sertifikatus. 

Kaip ir kasmet, dirbdami su teismų savivaldos ins-

titucijomis ir komisijomis siekėme, kad jų darbas 

būtų sklandus ir matomas visuomenei. Po ketve-

rių metų pertraukos organizavome vieną svar-
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biausių šalies teismų sistemos renginių – Visuotinį teisėjų susirinkimą, į kurį susirinko aukščiausi 

šalies vadovai, visos Lietuvos teisėjai. 

Siekdami išsikeltų strateginių tikslų ir prisidėdami prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 

veiklos prioriteto – stiprinti viešųjų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę – tęsėme projektą „Elek-

troninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“. 2012 m. atlikti kuriamo Lietuvos teismų elektro-

ninių paslaugų portalo (LTEPP) analizės, projektavimo ir programavimo darbai. Elektroninėje erdvė-

je stiprinome ir kokybiškos informacijos apie teismų darbą teikimą visuomenei. Sukūrėme naujas 

vienodos ir aiškios struktūros teismų interneto svetaines, kuriose vartotojas ras teismui teiktinų 

dokumentų šablonus, veikia teismų tvarkaraščių paieška, pateikiama kitos naudingos informacijos. 

2012 m. tapome vienos pagrindinių Europos Sąjungoje (ES) teisėjų mokymo institucijų – Europos 

teisminio mokymo tinklo – nare, metų pabaigoje įsitraukėme į Europos teisės  akademijos veiklą. 

Dalyvavimas šiose organizacijose Lietuvos teisėjams sudarys dar geresnes sąlygas įgyti speciali-

zuotų žinių ES teisės tematika, keistis patirtimi, gerinti savo darbo kokybę. 

Pernai prisidėjome prie teismų sistemos tarptautinio įvaizdžio formavimo. Bendradarbiaudami su 

Teisingumo ministerija padėjome Lietuvoje organizuoti tarptautinį Europos teisės dienos renginį.  

Šiame renginyje dalyvavusi Europos Komisijos atstovė Paraskevi Mišau pabrėžė, kad pasitikėjimas 

Lietuvos galimybėmis yra išaugęs – Lietuvai tai didelis įvertinimas. 

Šioje ataskaitoje pateikiame informacijos apie šiuos ir kitus praėjusiais metais nuveiktus darbus ir 

2013 m. planus, kuriuos įgyvendindami sieksime tapti pasitikėjimą pelniusia organizacija, kokybiš-

kai bei atsakingai dirbančia visuomenės ir teismų sistemos labui:

novatoriškai diegiančia efektyvius darbo ir valdymo metodus, pažangias technologijas;

tikslingai vykdančia teismų sistemos veiklą ir plėtojančia tarptautinį bendradarbiavimą;

atvirai bendraujančia su visuomene ir gerbiančia kiekvieno nuomonę.
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Teismų savivaldos 
aptarnavimas 
2012 m. organizavome Visuotinį teisėjų susirinkimą, kurio metu išrinkti nauji Teisėjų tarybos nariai, 

pristatytos Teisėjų tarybos ir Teisėjų garbės teismo ataskaitos, aptarti aktualūs teismų veiklos klausi-

mai. Organizuodami renginį vykdėme viešinimo, teisėjų registravimo, balsavimo, protokolavimo ir kt. 

darbus. Visuotiniame teisėjų susirinkime dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskai-

tė, aukščiausi šalies įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovai, teisėsaugos institucijų 

atstovai, svečiai iš užsienio, mokslininkai, teismų savivaldos institucijų nariai, apie 600 teisėjų. 

Taip pat organizavome 12 eilinių ir 10 neeilinių Teisėjų tarybos posėdžių. Jiems ruošėme medžiagą, 

parengėme 220 nutarimų projektų (2011 m. – 183), surašėme 22 Teisėjų tarybos posėdžių protokolus

(2011 m. – 23), parengėme ir teismų sistemos intranete paskelbėme Teisėjų tarybos posėdžių api-

bendrinimus. Tvarkydami Teisėjų tarybos doku-

mentų apskaitą užregistravome 909 gautus 

(2011  m. – 1  076) ir 332 siunčiamus dokumentus

(2011 m. – 478). 

Organizavome 18 Teisėjų garbės teismo po-

sėdžių (2011 m. – 32), parengėme 9 sprendimų 

projektus (2011 m. – 13), atlikome Teisėjų 

garbės teismo darbo reglamentavimo 

analizę ir parengėme siūlymus dėl jo 

tobulinimo.

4



5

Teisėjų korpuso
formavimas 
Praėjusiais metais gavome 52 asmenų prašymus leisti laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą 

(2011 m. – 57). Surinkę informaciją apie šiuos asmenis ir įvertinę jų atitikti keliamiems reikalavimams, 

parengėme 36 NTA direktoriaus įsakymus dėl leidimo laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą. 

Surašėme 4 Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos posėdžių protokolus ir 32 nutarimus, orga-

nizavome 4 pretendentų į teisėjus egzaminus, į kuriuos atvyko 81 asmuo (2011 m. – 90). Egzaminą 

pernai išlaikė 31 asmuo (2011 m. – 44). 

Padėdami Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai (PTAK) atrinkti tinkamiausius kandidatus į tei-

sėjus ir teismų vadovus, organizavome 19 PTAK posėdžių (2011 m. – 18), kurių metu įvyko 41 atranka. 

Atrankose dalyvavo 360 asmenų (2011 m. – 496). Organizuodami atrankas rengėme pretendentų ei-

liškumo sąrašus, surašėme 18 posėdžių protokolų (2011 m. – 16), 40 išvadų (2011 m. – 37). Didindami 

teisėjų atrankų viešumą po visų PTAK posėdžių NTA interneto svetainėje skelbėme informaciją apie 

tinkamiausius pretendentus, komisijos motyvus dėl jų eiliškumo nustatymo. Viešai paskelbėme ir 

PTAK išvadas, kurias teikėme Lietuvos Respublikos Prezidentui. 
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Aptarnaudami Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją (NTVVK) organizavome 11 posėdžių 

(2011 m. – 15) dėl periodinio ir neeilinio teisėjų veiklos vertinimo. Šiuose posėdžiuose įvertinta 152 

teisėjų veikla (2011 m. – 196). 2012 m. didinome informacijos apie teisėjų veiklos vertinimą priei-

namumą NTA interneto svetainėje – pradėjome skelbti susistemintą preliminarią informaciją apie 

numatomus NTVVK posėdžius, vertinamų teisėjų sąrašus, datas, iki kada teismai komisijai turi pa-

teikti medžiagą apie vertinamų teisėjų veiklą. 2012 m. pabaigoje atlikome NTVVK išvadose nurodytų 

teisėjų veiklos trūkumų analizę ir parengėme pasiūlymų dėl prioritetinių kvalifikacijos kėlimo sričių. 

Organizavome 9 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos (TEDK) posėdžius (2011 m. – 12) ir paren-

gėme 9 sprendimų projektus (2011 m. – 11). Pernai TEDK gavo 435 prašymus ir teikimus, skundus 

(2011 m. – 373), iš kurių didžioji dalis TEDK kompetencijai nepriskirtini. 362 skundai, prašymai ir tei-

kimai buvo grąžinti pareiškėjams. Tinkamais nagrinėti TEDK pripažino ir posėdžiuose išnagrinėjo  

60 teikimų (2011 m. – 91). 



Teismų veiklos analizė 
Rinkome ir apibendrinome informaciją apie teismų veiklą, teikėme siūlymus dėl jos tobulinimo. Atli-

kome apylinkių, apygardų bei apygardų administracinių teismų darbo krūvių analizę, teikėme pasiū-

lymus dėl teisėjų perkėlimo, teisėjų padėjėjų skaičiaus didinimo. Iš viso pernai atlikome 22 apiben-

drinimus, analizes (2011 m. – 16). Iš teismų ir teismų savivaldos institucijų gavome 34 paklausimus 

apie teisėjų darbo krūvį, jo pokyčius, galimybes jį vienodinti  (2011 m. – 17). 

Praėjusiais metais dalyvavome Teisėjų tarybos suburtos darbo grupės visų apylinkių teismų jungi-

mo strategijai kurti veikloje, parengėme siūlomo apylinkių teismų jungimo modelio aprašymą. Siek-

dami greitinti bylų nagrinėjimą teismuose dalyvavome rengiant pakeitimus dėl greičiau nagrinėtinų 

bylų koordinavimo. 

Siekdami tobulinti teismų darbo su įslaptinta informacija reglamentavimą analizavome teismų vei-

klos apimtį šioje srityje ir sudarėme darbo su įslaptinta informacija teismuose tvarkos projektų pa-

ketą. 2012 m. parengėme naujus teisminio 

baudžiamojo proceso pavyzdinius blankus, 

skirtus Baudžiamojo proceso kodekso 

pakeitimams įgyvendinti, su teismais 

derinome naują pasiuntinių pašto 

siuntų su procesiniais dokumentais 

apdorojimo akcinėje bendrovėje 

Lietuvos pašte tvarkos aprašą. 
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Informacinės sistemos
Atsižvelgdami į teismų poreikius tobulinome teismų informacinę sistemą LITEKO. Įdiegėme Termi-

nų stebėjimo modulį, leidžiantį vykdyti praleistų terminų kontrolę. Naudodamasis šiuo moduliu kie-

kvienas teisėjas gali matyti informaciją apie besibaigiančius ir praleistus terminus. LITEKO Bylų skirs-

tymo modulyje taip pat atlikome pakeitimų. Nuo šiol LITEKO vartotojas, norėdamas pakeisti bylai 

nagrinėti paskirtą teisėją, teisėją pranešėją ar teisėjų kolegiją, privalo nurodyti jų pakeitimo pagrindą.

 

Įdiegėme sąsajas tarp LITEKO ir kitų įstaigų informacinių sistemų: prokuratūros informacinės sis-

temos IPS,  Lietuvos advokatūros informacinės sistemos ir Kalėjimų departamento informacinės 

sistemos PRISONIS. LITEKO atlikome pakeitimus, susijusius su Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apylinkių 

teismų sujungimu. Taip pat LITEKO sukūrėme galimybę fiksuoti sprendimus, kuriuos priėmė speciali 

teisėjų kolegija, sprendžianti bylų teismingumo klausimus.  

 

Siekdami prisidėti prie teismų darbuotojų administracinio ir organizacinio darbo palengvinimo su-

darėme galimybę naudojantis LITEKO sistema teismų pranešimus skelbti interneto tinklalapyje

www.teismai.lt. Vykdėme darbo su LITEKO mokymus, kuriuose da-

lyvavo 120 teismų darbuotojų.

 

Pradėjome esminius Teisėjų registro pertvarkymo darbus. 

Juos baigus Teisėjų registras turėtų būti sujungtas su NTA 

tvarkomais pretendentų į teisėjus, teisėjų karjeros sie-

kiančių asmenų ir kitais sąrašais bei duomenų bazėmis.

 

Atlikome vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo 

proceso metu analizę, parengėme Vaizdo konferencijų 

įrangos naudojimo teismo proceso metu apklausiant 

liudytojus tvarkos aprašą. 2012 m. surengėme 7 vaizdo 

konferencijas (2011 m. – 7).
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Projektų įgyvendinimas
Siekdami pritaikyti kokybės vadybos metodus teismuose ir teismų savivaldos institucijose įgyven-

dinome projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos kokybės 

valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“. Jo metu atliktus nepriklausomus sertifikaci-

nius auditus, Kauno apygardos, Panevėžio apygardos, Kauno apygardos administraciniam, Pane-

vėžio miesto apylinkės, Pasvalio rajono apylinkės teismams ir NTA suteikti akredituoti tarptautinio 

standarto LST EN ISO 9001:2008 sertifikatai. Vykdydami šį projektą organizavome specializuotus 

mokymus kokybės vadybos sistemų įgyvendinimo temomis NTA bei projekte dalyvaujančių teismų 

vadovybei ir personalui (apmokyti 259 asmenys). 

Projekto metu pagal užsienio valstybėse pasiteisinusią gerąją praktiką 5 teismuose ir NTA sukurta 

Kokybės vadybos sistemos vidaus audito sistema. Jos pagrindas – vidaus audito grupė, sudaryta 

iš NTA, Panevėžio miesto apylinkės ir Kauno apygardos teismų darbuotojų. 2012 m. ši audito grupė 

atliko 11 vidaus auditų LST EN ISO 9001:2008 įdiegusiuose teismuose ir NTA. 

Teismuose bylų nagrinėjimui spartinti ir su tuo susijusioms išlaidoms mažinti vis plačiau taikydami 

informacines technologijas 2012 m. vykdėme Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos 

pavienį projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teis-

muose“. Organizavome teismų, NTA ir Kalėjimų departamento darbuotojų vizitus į Portugaliją bei 

Daniją, kurių metu buvo gilinamos žinios apie vaizdo konferencijų įrangos naudojimą užsienio šalių 

teismų sistemose. Parengėme vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos techninę specifika-

ciją. Įgyvendinus projektą (iki 2013 m. gruodžio 31 d.) 18 Lietuvos Respublikos teismų ir 13 įkalinimo 

įstaigų bus aprūpintos stacionaria ir mobilia vaizdo konferencijų įranga, leisiančia rengti nuotolinius 

teismų posėdžius, posėdžių medžiagą įrašyti ir išsaugoti elektroniniu formatu.
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Plėtodami teismų informacinės sistemos LITEKO galimybes ir siekdami perkelti pagrindines teismų 

teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę 2012 m. toliau vykdėme projektą „Elektroninės paslau-

gos teisingumo vykdymo procese“. Šio projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas proceso 

dalyviams pasinaudoti teismų paslaugomis bei sutaupyti dalį patiriamų išlaidų. Pernai pradėjome 

LITEKO Elektroninių paslaugų posistemės (EPP) ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų porta-

lo (LTEPP) kūrimo darbus. 2013 m. posistemei ir portalui pradėjus veikti proceso dalyviai procesi-

nius dokumentus galės teismams teikti elektroniniu būdu, valdyti žyminio mokesčio informaciją, 

paskirtas baudas, bylinėjimosi išlaidas, galės gauti bylos medžiagą, informaciją apie proceso daly-

vius, susipažinti su teismo posėdžių garso įrašais. 
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2012 m. pradėjome parengiamuosius Norvegijos finansinio mechanizmo remiamos programos 

„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ (Programa) įgyvendinimo darbus. Šia 

Programa siekiama sukurti nešališką ir efektyvią, visiems piliečiams prieinamą nacionalinę teismų 

sistemą.

Tam, kad Norvegijos skiriama finansinė parama būtų tinkamai panaudota, kartu su Norvegijos teis-

mų administracija dar 2011 m. parengėme detalų Programos pasiūlymą, kuriam pritarė Finansinių 

mechanizmų valdyba, atstovaujanti Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai. 2012 m. pa-

baigoje įvyko pirmasis Programos bendradarbiavimo komiteto posėdis, kuriame patvirtintas Pro-

gramos įgyvendinimo komiteto darbo reglamentas, aptarti esminiai su Programos įgyvendinimo 

pradžia susiję klausimai, nustatytos 2013 m. veiklos gairės. 2012 m. pabaigoje pradėjome rengti pa-

ramos Programai sutarties, kurią 2013 m. pasirašys Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Nor-

vegijos užsienio reikalų ministerija, projektą.

2012 m. baigėme įgyvendinti struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos Respubli-

kos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos personalo bendrieji ir specialieji mokymai kva-

lifikacijai tobulinti“. Šiuose mokymuose iš viso dalyvavo 1 848 teismų ir NTA darbuotojai. Projekto 

metu teismų ir NTA darbuotojai tobulino bendruosius bei specialiuosius gebėjimus kompiuterinio 

raštingumo (ECDL), užsienio kalbų mokėjimo, personalo valdymo, teismo posėdžių organizavimo ir 

protokolavimo (teismo posėdžių sekretoriams), darbo su LITEKO sistema ir kitose srityse. 
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Vidaus auditas
Praėjusiais metais atlikome 11 vidaus kontrolės sistemos vidaus auditų – Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių 

apygardų, visuose apygardų administraciniuose, Klaipėdos miesto, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų 

apylinkių teismuose. 

Auditų metu nustatėme pagrindines teismų problemines sritis: tai valdymo dokumentų tarpusavio 

nesuderinamumas, nepakankamos kontrolės procedūros personalo valdymo srityje, nepakankama 

sutartinių įsipareigojimų kontrolė, laiku neįvykdytas bendros teismų buhalterinės sistemos diegi-

mas. Atliekant vidaus kontrolę 2012 m. gerai įvertinta 10 teismų, patenkinamai – 1.
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Teismų biudžeto
projektų formavimas
ir centralizuotas
aprūpinimas
Rengėme teismų biudžeto 2013 m. projektus – iš teismų rinkome darbo užmokesčio, kitų lėšų po-

reikio ateinantiems metams duomenis, teismus konsultavome strateginių veiklos planų rengimo 

klausimais. Iš viso pernai Teisėjų tarybai pateikėme 3 asignavimų paskirstymo 2013 m. projektus. 

Metų pabaigoje teismams papildomai skirta 1 418 tūkst. Lt ilgalaikiams įsiskolinimams padengti. At-

sižvelgdami į tai, rengėme papildomų asignavimų teis-

mams 2012 m. paskirstymo projektą. 

Vykdydami centralizuotą teismų aprūpinimą 

organizavome remonto darbus 17 teismų, teis-

mus aprūpinome teisėjų ženklais, mantijomis ir 

blankais. Vykdėme teismų skirtų teismo psichi-

atrijos ir psichologijos ekspertizių civilinio pro-

ceso ypatingosios teisenos bylose apmokėjimą. 
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Viešieji pirkimai
Siekdami teismus aprūpinti reikiamomis prekėmis ir paslaugomis vykdėme viešuosius pirkimus. Jų 

apimtis ir sudėtingumas lyginant su 2011 m. ženkliai padidėjo.

Atlikome 450 mažos vertės pirkimų (2011 m. – 208).  Specializuotus pirkimus ir pirkimus, kurių vertė 

viršijo 100 000 Lt, vykdė NTA Viešųjų pirkimų komisija. Tokių pirkimų pernai buvo 21 (2011 m. – 18), 

iš jų 5 tarptautiniai pirkimai. 8 pirkimus vykdėme pagal teismų suteiktus įgaliojimus. Teismams pir-

kome kelionių organizavimo, vertimo, viešojo fiksuotojo ryšio, pašto, elektros tiekimo paslaugas, 

popieriaus. Visų pernai atliktų pirkimų vertė sudarė 19 059 780 Lt (2011 m. – 5 902 057 Lt).
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Teisėjų valstybinės
pensijos
2012 m. pradžioje iš valstybės biudžeto lėšų teisėjų valstybinėms pensijoms buvo skirta 1 305 000 Lt. 

Iš šių lėšų pensijas mokėjome 92 buvusiems teisėjams. Per metus pensijas paskyrėme dar 12 teisėjų, 

kuriems pasibaigė teisėjų įgaliojimų laikas. Atsižvelgiant į padidėjusį buvusių teisėjų skaičių, taip pat 

į teisės aktų pakeitimus, dėl išmokamų pensijų dydžio teisėjų valstybinėms pensijoms papildomai  

skirta 75 000 Lt. Iš viso per 2012 m. teisėjų valstybinėms pensijoms panaudojome 1 388 441,90 Lt 

biudžeto lėšų.
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Tarptautinis 
bendradarbiavimas
2012 m. į Europos teismų tarybų tinklo (ETTT) Priežiūros komiteto narių atranką pateikėme Lietuvos 

Teisėjų tarybos kandidatūrą, parengėme ir išplatinome agitacinę medžiagą ETTT nariams ir stebėtojams. 

2012 m. gegužės mėn. vykusios ETTT Generalinės Asamblėjos metu Lietuvos Teisėjų taryba buvo išrink-

ta į ETTT Priežiūros komitetą. Pernai Vilniuje organizavome du ETTT darbo grupių susitikimus, kuriuose 

dalyvavo teismų tarybų atstovai iš 11 Europos valstybių.

 

Inicijavome tarptautinį bendradarbiavimą su Turkijos, Ispanijos, Vengrijos, Lenkijos bei Ukrainos teismų 

savivaldos, teisėjų mokymo ir kitomis su teismų veikla susijusiomis institucijomis. Tapome Jungtinės 

Karalystės vykdomo projekto dėl Europos arešto orderio teisminio tinklo plėtros partnere. Įgyvendin-

dami Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuotą projektą „Pagalba 

Moldovai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformos strategiją“ prisidėjome prie Moldovos Respublikos 

teismų informacinės ir teisinės sistemos tobulinimo.

 

Organizavome Lietuvoje vykusį pagrindinį ES Europos teisės 

dienai paminėti skirtą renginį, kurio metu Europos Komisijos, 

Europos šalių teismų sistemos atstovai dalyvavo konferen-

cijoje „Mediacija – lengvas būdas susitarti“, trumpametražių 

filmų mediacijos tema festivalyje, „Crystal Scales“ apdova-

nojimų ceremonijoje, kurioje apdovanotos geriausios teis-

mų sistemos idėjos. 

 

Organizavome 12 užsienio valstybių teisinių institucijų 

atstovų delegacijų priėmimų ir 46 komandiruotes tei-

sėjams, teismų savivaldos institucijų ir NTA atstovams.
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Teisėjų ir teisėjų
padėjėjų mokymai
Dirbome teisėjų mokymų organizavimo srityje: analizavome galiojančią teisėjų mokymo organiza-

vimo tvarką, lyginome ją su užsienio šalių praktika, atlikome teisėjų apklausas, rengėme nuolatines 

diskusijas su teisėjų bendruomene. Parengėme teisėjų mokymo organizavimo Lietuvoje tvarkos to-

bulinimo pasiūlymus ir tarptautinio teisėjų mokymo organizavimo tvarkos aprašą.

2012 m. NTA tapo Europos teisminio mokymo tinklo (ETMT) nare. Šis tinklas yra pagrindinė ES teisė-

jų mokymu užsiimanti institucija. ETMT sudaro daugiau nei 30 ES valstybių institucijų, atsakingų už 

teisėjų ir prokurorų mokymą. Šiuose mokomuosiuose renginiuose kasmet dalyvauja beveik 2 000 

Europos teisėjų ir prokurorų.

Praėjusiais metais dalyvavome rengiant sutartį dėl Lietuvos Respublikos narystės ES nuolatiniame 

teisininkų mokymo centre – Europos teisės akademijoje (ERA). Teisingu-

mo ministrui pasirašius sutartį ir Lietuvai tapus ERA nare, Lietuvos 

teisėjams ir teismų sistemos atstovams atsivėrė galimybės 

gauti daugiau žinių ir informacijos apie ES bei tarp-

tautinę teisę, dalyvauti įvairiuose mokymuose ir 

konferencijose specializuotomis ES teisės te-

momis, keistis valstybių patirtimi šioje srityje. 

Aktyviai dalyvavome organizuojant teisėjų 

padėjėjų mokymus: visose apygardose pa-

gal penkias mokymų programas surengėme 

19 seminarų, kuriuose dalyvavo 350 teisėjų 

padėjėjų.
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Visuomenės 
informavimas 
2012 m. parengėme ir išplatinome 150 pranešimų spaudai (2011 m. – 169), surengėme 17 spaudos 

konferencijų (2011 m. – 16), organizavome interviu su teisėjais, teismų savivaldos institucijų ir NTA 

atstovais. Inicijavome dvylika specializuotų radijo laidų, skirtų visuomenei šviesti ir teismų siste-

mos įvaizdžiui gerinti, vykdėme teismų sistemos aktualijų viešinimo kampanijas (Lietuvos teismų 

elektroninių paslaugų portalo logotipo kūrimo akcija, Europos teisės dienos renginių viešinimo ak-

cija ir kt.). Nacionalinėje ir regioninėje spaudoje, televizijoje, radijuje ir internete buvo pateikta dau-

giau nei 500 straipsnių ir komentarų apie teismų sistemos veiklą. 

2012 m. kovo 1 d. baigėme parengiamuosius darbus ir visuose šalies teismuose pradėjo veikti naujos 

vienodo stiliaus ir turinio interneto svetainės, kuriose galima lengviau, paprasčiau ir greičiau rasti 

reikalingą informaciją. 

Teismams ir jų darbu besidomin-

čiai visuomenei skirtą žurnalą 

„TEISMAI.LT“ pradėjome pla-

tinti ne tik elektroniniu for-

matu, bet ir spausdintą. Žur-

nale visuomenei teikėme 

aktualių ir pozityvių žinių iš 

teismų veiklos. Iš 32 žurna-

le išspausdintų straipsnių 

14 perspausdino didžiausi 

šalies naujienų portalai. 
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2013 m. veiklos kryptys 
2013 m. toliau dirbsime siekdami užtikrinti kokybišką teismų ir teismų savivaldos institucijų admi-

nistracinę ir organizacinę veiklą. Sieksime:

•	 kelti į elektroninę erdvę pagrindines teismų teikiamas paslaugas;

•	 didinti teismų sistemos efektyvumą pasinaudodami tarptautinių projektų lėšomis; 

•	 plėtoti teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos tobulinimo galimybes.
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