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1. Įvadas

teismų veikla dažniausiai nagrinėjama teisiniais aspektais  – analizuojamos teismų sistemų struktūros, bylų 
teismingumas, teisminės praktikos vienodumas ir kiti aspektai. Į teismų veiklą vadybiniu aspektu dažniau pra-
dėta žvelgti nuo 1990 metų, kai Jav buvo inicijuotos pirmosios kokybės vadybos teismuose iniciatyvos (albers, 
2008, p. 2). 

Lietuvoje visapusiška teismų veiklos procesų analizė remiantis vadybos principais iki šiol nebuvo atlikta. daž-
niausiai teismų veikla yra analizuojama iš teisminio proceso ar teismų sistemos struktūros perspektyvos (pvz., 
„administracinių bylų teisenos infrastruktūrinis modelis“ (Raižys, 2009), „administraciniai teismai europos 
sąjungos valstybėse narėse“ (ambrasaitė-balynienė, 2007)). naujai atsikūrusioje Lietuvos Respublikos teismų 
sistemoje (toliau – teismų sistemoje) daugiau dėmesio buvo skiriama esminių teisminės valdžios funkcionavi-
mo aspektų analizei, o į teismų veiklos procesų analizę didelis dėmesys iki šiol nebuvo kreipiamas.

tačiau pastaruoju metu teismų sistema susidūrė su iššūkiais, kuriuos būtina spręsti ne tik tobulinant teisminį 
procesą, bet ir teismų veiklos procesus.

 f nevienodas darbo krūvio pasiskirstymas tarp teismų. Remiantis bylų nagrinėjimo statistika, patei-
kiama nacionalinės teismų administracijos (toliau  – nta) interneto svetainėje (teismai.lt, 2010), darbo 
krūvio pasiskirstymas tarp apylinkių teismų yra ypač netolygus – vieno apylinkės teismo teisėjo per metus 
išnagrinėjamų bylų skaičius svyruoja daugiau nei du kartus (nuo 403  bylų iki 807  bylų). taip pat reikia 
pasakyti, kad ženklūs darbo krūvio skirtumai, kurie negali būti paaiškinami tik bylų nagrinėjimo specifi-
ka, pastebimi ir tarp skirtingos kompetencijos teismų: 2009 m. apylinkių teismuose vienam teisėjui teko 
610 bylų, apygardų teismuose – 187 bylos, apygardų administraciniuose teismuose – 158 bylos, Lietuvos 
apeliaciniame teisme – 118 bylų, o Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 520 bylų.

 f išaugęs gaunamų bylų skaičius. palyginus su 2008  m., 2009  m. gautų civilinių bylų skaičius išaugo 
25,5 %, baudžiamųjų bylų – 4,6 %, teismuose nagrinėjamų bylų dėl administracinių teisės pažeidimų – 
8,8 %. bylų skaičiaus sumažėjimas užregistruotas tik apygardų administraciniuose teismuose, kur šių teis-
mų teismingumui priskiriamų gautų bylų skaičius per metus sumažėjo 6,4 % (teismai.lt, 2010). 

 f didėjanti i instancija ilgiau nei 6 mėnesius nagrinėjamų bylų dalis. Remiantis nta teikiama bylų 
nagrinėjimo statistika, beveik 15 % 2009 m. baigtų nagrinėti baudžiamųjų bylų ir beveik 7 % tokių civilinių 
bylų buvo nagrinėtos ilgiau nei 6 mėnesius (2008 m. šie rodikliai buvo atitinkamai 12,5 % ir 6 %). atsi-
žvelgiant į tai, kad neišnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalis 2009 m. pabaigoje buvo 17 % didesnė, o civilinių 
bylų – 26 % didesnė nei metų pradžioje, tikėtina, kad ilgiau nei 6 mėnesius nagrinėjamų bylų dalis dar 
išaugs ateinančiais metais (teismai.lt, 2010). 

 f naudojamų iS nepakankamumas ar nepatogumas. pirmosios teismų veiklos automatizavimo inici-
atyvos pradėtos 2005 m., tačiau vėliau, neradus tolesnių finansavimo šaltinių, pagrindinės teismų infor-
macinės sistemos – Liteko – plėtra buvo pristabdyta. Šiuo metu esantis sistemos funkcionalumas nėra 
baigtas – 2010 m. teismų pateiktame Liteko problemų sąraše įtrauktos 97 spręstinos problemos, iš kurių 
38 suteiktas aukštas prioriteto lygis.

 f nepakankamas informacijos prieinamumas, viešumo trūkumas. Šiuo metu dėl padidėjusio darbo 
krūvio ir tinkamų techninių įrankių stokos tik maža dalis visų teismo sprendimų yra viešinami (apylinkių 
teismų sprendimai iš viso neviešinami). 2009 m. iš viso teismų sistemoje buvo išnagrinėtos 349 646 bylos, 
tačiau Liteko viešoje sprendimų paieškoje pateikiami tik 35 955 vieši sprendimai (10 % visų išnagrinėtų 
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bylų) (vieša sprendimų paieška, 2010). tikėtina, kad tai prisideda prie žemo visuomenės pasitikėjimo teis-
mais – visuomenės tyrimų duomenys rodo, kad teismų institucijomis (išskyrus Lietuvos aukščiausiąjį teis-
mą) pasitiki 14,4 %, o nepasitiki 47,3 % Lietuvos gyventojų (vilmorus, 2010). tai yra vienas iš žemiausių 
rodiklių tarp visų tyrimuose vertinamų institucijų. 

Šie iššūkiai tarpusavyje susiję, tarp jų yra priežastinių ryšių, todėl ir sprendžiami turi būti kompleksiškai, išana-
lizavus visus teismų veiklos aspektus. visapusiška teismų veiklos procesų analizė padės nustatyti dalį aukščiau 
aprašytos problematikos priežasčių, leis įvertinti kitose europos sąjungos (toliau – es) valstybėse įgyvendintų 
iniciatyvų pritaikymo galimybes Lietuvoje.

Įgyvendinant nta projektą pagal Lietuvos 2007–2013  m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
4 prioriteto „administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę 
„viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, nta ir penkiuose teismuose 2010 m. pradėtos diegti kokybės vadybos 
sistemos. siekiant užtikrinti, kad kokybės vadybos sistemos būtų veiksmingos ir padėtų geriau organizuoti ir 
vertinti teismų veiklą bei taptų kokybės vadybos teismuose pavyzdžiais visai teismų sistemai, būtina iš pradžių 
atlikti visapusišką teismų ir nta veiklos procesų analizę, nustatyti pagrindines tobulintinas veiklos sritis, pateik-
ti siūlomus sprendimus.

Šioje teismų sistemos veiklos procesų analizėje pateikiami veiklos procesų aprašymai, jų analizė ir rekomen-
dacijos. taip pat aprašoma analizės metodologija, apibrėžiamas analizės objektas, detalizuojami naudoti me-
todai (žr. 2 skyrių). trečiame analizės skyriuje pateikiama teismų sistemos apžvalga, es valstybių teismų siste-
mų apžvalga, darbo krūvio analizė ir rekomendacijos dėl teismų sistemos struktūros tobulinimo. ketvirtame 
skyriuje pateikiama teismų veiklos procesų analizė bei susijusios rekomendacijos, tobulinimo sprendimai bei 
jų nauda teismų sistemai. penktame skyriuje aprašomi į teismus besikreipiančių asmenų apklausos rezultatai 
bei jų pagrindu nustatyti kokybiško aptarnavimo teismuose kriterijai. Šeštame analizės skyriuje pateikiama 
nta apžvalga, aprašomos pagrindinės jos vykdomos funkcijos, organizacinė struktūra. toliau apžvelgiami nta 
veik los procesai, siūlomi nta veiklos plėtros ir tobulinimo sprendimai, jų nauda nta ir teismų sistemai. analizė 
baigiama skyriumi, kuriame apibendrinami pateikti siūlymai ir rekomendacijos, pateikiamos galutinės išvados. 
analizės pabaigoje taip pat pateikiama pagrindinių išvadų ir rekomendacijų santrauka anglų kalba.
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2. Analizės metodologija

2.1.  analizės objektas ir apribojimai

analizės objektas yra teismų sistemos (išskyrus Lietuvos Respublikos konstitucinį teismą) ir nta veiklos proce-
sai. veiklos procesai analizuojami šiais aspektais:

 f nagrinėjama veiklos procesų eiga, atliekami žingsniai, jų reikalingumas (ar papildomų žingsnių trūkumas) 
bei atlikimo būdas (naudojamos technologijos, registrai, perduodami dokumentai ir kt.);

 f analizuojami teisės aktai, nuostatai, tvarkos, taisyklės, pareigybių aprašymai ir kiti dokumentai, reglamen-
tuojantys, kaip vykdoma veikla teismuose bei nta;

 f aptariamas žmogiškųjų išteklių poreikis efektyviai veiklos proceso eigai užtikrinti. poreikis lyginamas su 
turimais žmogiškaisiais ištekliais;

 f apžvelgiamos galimybės automatizuoti veiklos procesus ar jų dalį;
 f nagrinėjamas funkcijų ir atsakomybių balansas kiekviename veiklos procese, galimybės padidinti veiklos 

proceso našumą keičiant funkcijų ir atsakomybių balansą;
 f analizuojamas veiklos procesuose dalyvaujančių teismų ir nta darbuotojų kompetencijos poveikis veiklos 

procesų eigai, taip nustatomos kompetencijos stokos sritys, kurios neleidžia efektyviau ir kokybiškiau vyk-
dyti veiklos procesų;

 f nagrinėjamos veiklos procesų kontrolės priemonės, jų kiekio pagrįstumas ir reikalingumas;
 f analizuojamas į teismus besikreipiančių asmenų pasitenkinimas aptarnavimu teismuose;
 f teismų veiklos procesai lyginami su es valstybių teismų veiklos procesais automatizavimo aspektu, nagri-

nėjama es valstybių teismų patirtis taikant kokybės vadybos sistemas.

kadangi teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir teisingumo vykdymo proceso nagrinėjimas nėra 
analizės objektas, laikomasi šių apribojimų:

 f nenagrinėjamas teisėjo darbas posėdžių metu;
 f neanalizuojamas teismų nutarčių, sprendimų ir kitų teisingumo vykdymo dokumentų turinys;
 f nenagrinėjamas teisėjų ir jų padėjėjų atliekamų veiksmų reikalingumas  – analizės objektas yra tik šių 

veiksmų atlikimo būdas. pavyzdžiui, nesvarstoma, ar teisėjo prašymas surinkti daugiau informacijos apie 
konkretaus atvejo praktiką es valstybių teismų sistemose yra reikalingas. nagrinėjama tik tai, kaip tokia 
informacija yra renkama ir perduodama teisėjui;

 f neanalizuojamas teismų veiklos procesuose atliekamų žingsnių reikalingumas (ar trūkumas), jei šiuos 
žingsnius reglamentuoja proceso įstatymai ar kiti teisės aktai. analizės objektas yra tik šių žingsnių atlikimo 
būdas. pavyzdžiui, nenagrinėjama, ar po teismo sprendimo turi būti priimami apeliaciniai skundai. nagri-
nėjama tik tai, kaip tokie skundai priimami, t. y. kuriame teisme juos galima pateikti, kaip jie perduodami į 
teismą, kuriame skundas bus nagrinėjamas; 

 f taip pat nenustatomos veiklos procesų efektyvumo vertinimo rodiklių siektinos ir esamos reikšmės. tai 
nėra atliekama, nes dėl skirtingai vykdomų teismų veiklos procesų, skirtingų teismuose nagrinėjamų bylų 
neįmanoma nustatyti tikslių efektyvumo rodiklių reikšmių, kurios galėtų būti palyginamos tarp teismų.
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2.2.  analizės tikslai, uždaviniai ir laukiami rezultatai

analizei keliami du pagrindiniai tikslai:

 f nustatyti veiklos procesų tobulinimo, paprastinimo ar automatizavimo galimybes. Remiantis 
surinkta informacija bus numatyti efektyviai veiklai vykdyti reikalingi ištekliai, funkcijos ir atsakomybės, 
įvertintas funkcijų ir atsakomybių balansas, procesų automatizavimo panaudojant informacines technolo-
gijas galimybės, įvertinti procesai, kurie reikalauja didesnių žmogiškųjų išteklių, nustatytos kompetencijų 
stokos sritys bei apibrėžtos procesų kontrolės priemonės; 

 f pasiruošti diegti kokybės vadybos sistemas. bus identifikuoti teismų ir nta veiklos procesai, atski-
riant teismų teisingumo vykdymo ir institucijų administravimo funkcijas, sudarytas procesų ir vykdomų 
funkcijų sąrašas ir jų aprašymai, parinkti teismų sistemos veiklos procesų efektyvumo rodikliai, nustatyti 
kokybiško asmenų aptarnavimo kriterijai bei parengta es valstybių teismų sistemų veiklos procesų ir koky-
bės vadybos sistemų / modelių taikymo apžvalga. 

siekiant šių tikslų, apibrėžiami analizės uždaviniai:

 f atlikti teismų ir nta veiklą reglamentuojančių teisės aktų, teismų ir nta nuostatų, tvarkų, taisyklių, strate-
ginių veiklos planų, pareigybių aprašymų, statistinių duomenų ir kitos informacijos analizę;

 f identifikuoti teismų ir nta veiklos procesus, atskiriant teismų teisingumo vykdymo ir institucijų adminis-
travimo funkcijas;

 f sudaryti procesų ir vykdomų funkcijų sąrašą ir juos aprašyti;
 f nustatyti efektyviai veiklos procesų eigai vykdyti reikalingus išteklius, funkcijas ir atsakomybes;
 f įvertinti esamo funkcijų ir atsakomybių balanso poveikį veiklos procesų efektyvumui; 
 f numatyti veiklos procesų automatizavimo galimybes panaudojant informacines technologijas;
 f identifikuoti veiklos procesus, kurie reikalauja daugiau žmogiškųjų išteklių;
 f nustatyti veiklos procesų efektyvumą mažinančias teismų darbuotojų kompetencijų stokos sritis;
 f įvertinti esamas veiklos procesų kontrolės priemones;
 f nustatyti teismų ir nta veiklos procesų efektyvumo rodiklius;
 f atlikti į teismus besikreipiančių asmenų apklausą apie asmenų aptarnavimą teismuose, administravimą, 

išskyrus teisingumo vykdymą;
 f nustatyti į teismus besikreipiančių asmenų kokybiško aptarnavimo kriterijus;
 f atlikti es valstybių teismų sistemų apžvalgą, aptariant taikomas kokybės vadybos sistemas bei gerąją prak-

tiką automatizuojant teismų veiklos procesus.

2.3.  analizės atlikimo metodai

toliau aptariami analizei atlikti naudojami metodai.

1. dokumentinė analizė

metodo taikymo tikslai:

 f aprašyti teismų sistemą, jos sąveikas su išorinėmis institucijomis analizuojant atitinkamus teisės aktus;
 f sudaryti pradinį teismų ir nta veiklos procesų sąrašą nagrinėjant teismų ir nta vidaus dokumentaciją;
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 f apibendrinti iššūkius, su kuriais susiduria teismų sistema ir nta, analizuojant nta vidaus audito skyriaus 
parengtas ataskaitas, teismų sistemos atstovų pasisakymus žiniasklaidoje, Lietuvos Respublikos teismų ir 
teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalgas;

 f tikslinti interviu metu surinktą informaciją apie teismų ir nta veiklos procesus analizuojant atitinkamus 
teisės aktus bei teismų ir nta vidaus dokumentaciją;

 f apžvelgti es valstybių teismų sistemų struktūras analizuojant viešai prieinamą informaciją bei teismų 
struktūras reglamentuojančius es valstybių teisės aktus;

 f aptarti es valstybių teismų sistemų gerąją veiklos procesų automatizavimo praktiką nagrinėjant europos 
veiksmingo teisingumo komisijos (toliau – cepeJ) bei europos teismų tarybų tinklo (toliau – encJ) pareng-
tus dokumentus ir viešai prieinamą informaciją;

 f apžvelgti es valstybių teismų sistemose taikomas kokybės vadybos sistemas ir modelius nagrinėjant cepeJ 
ir encJ parengtus dokumentus bei viešai prieinamą informaciją.

analizuoti dokumentai (imtis):

 f panevėžio apygardos teismo, panevėžio miesto apylinkės teismo, pasvalio rajono apylinkės teismo, kauno 
apygardos administracinio teismo ir nta nuostatai, tvarkos, taisyklės, reglamentai, pareigybių aprašymai 
bei kiti vidaus dokumentai (iš viso – 193 dokumentai);

 f pavyzdiniai teismų vidaus dokumentai, parengti nta (iš viso – 7 dokumentai);
 f pasirinktų 10 teismų organizacinės struktūros ir nuostatai2 (detalus jų sąrašas pateikiamas 1 priede);
 f pasirinktų teismų strateginiai veiklos planai (iš viso – 25 planai)2 (detalus jų sąrašas pateikiamas 1 priede);
 f 43 nta vidaus audito skyriaus ataskaitos apie teismų veiklą;
 f Lietuvos Respublikos konstitucija (toliau – konstitucija) (valstybės žinios, 1992, nr. 33-1014);
 f Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (toliau – bpk) (valstybės žinios, 2002, nr. 37-1341);
 f Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – cpk) (valstybės žinios, 2002, nr. 36-1340);
 f Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau  – abtĮ) (valstybės žinios, 2000, 

nr. 85-2568);
 f Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – atpk) (valstybės žinios, 1984, 

nr. 71-3549);
 f Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (toliau – teismų įstatymas) (valstybės žinios, 2008, nr. 81-3186);
 f nacionalinės teismų administracijos įstatymas (valstybės žinios, 2008, nr. 87-3472); 
 f 2009 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2008);
 f 2008 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2007);
 f 2007 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2006);
 f 2006 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2005);
 f cepeJ 2006 m. ataskaita (cepeJ, 2008);
 f cepeJ preliminari 2008 m. ataskaita (cepeJ, 2010);
 f 6 encJ darbo grupių parengtos ataskaitos (encJ, 2004–2010);
 f Lietuvos žiniasklaidoje paskelbta informacija, susijusi su teismų ir nta veikla (apie 20 publikacijų);

2 analizės metu daryta prielaida, kad tokia dokumentų imtis yra pakankama susipažinti su tipinėmis teismų struktūromis, jų 
strateginiais planais.
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 f planuojamas teismų sistemos reformas aprašantys dokumentai (įstatymų projektų aiškinamieji raštai, pri-
statymų medžiaga ir kt.);

 f kiti dokumentai.

2. Stebėjimas

metodo taikymo tikslai:

 f stebint teismų darbuotojų darbą išanalizuoti, kaip vykdomi teismų veiklos procesai, koks yra dabartinis 
funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymas, procesų kontrolės priemonės, taip pat identifikuoti veiklos proce-
sus, kurie gali būti automatizuoti, supaprastinti ar kitaip patobulinti.

stebėjimas atliktas: 

 f Lietuvos aukščiausiojo teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, panevėžio apygardos teismo, vilniaus apygardos 
teismo, vilniaus miesto 1 apylinkės teismo, panevėžio miesto apylinkės teismo, pasvalio rajono apylinkės 
teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei kauno apygardos administracinio teismo raštinėse.

3. interviu

metodo taikymo tikslai:

 f interviu su teismų pirmininkais, jų pavaduotojais ar patarėjais bei padėjėjais metu sužinoti jų nuomonę 
apie šiuo metu teismams priskirtas netipiškas funkcijas, teismų administracinių veiklos procesų efekty-
vumą ir kokybę, didžiausius šioje analizėje nagrinėjamus iššūkius, su kuriais teisėjai ir teismų darbuotojai 
susiduria savo veikloje;

 f interviu su teismų darbuotojais metu išanalizuoti, kaip vykdomi teismų veiklos procesai, koks yra dabarti-
nis funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymas, procesų kontrolės priemonės, taip pat identifikuoti sritis, kurios 
teismo darbuotojų yra matomos kaip neefektyviausios ir gali būti automatizuotos, supaprastintos ar kitaip 
patobulintos;

 f interviu su nta skyrių darbuotojais metu išanalizuoti, kaip vykdomi nta veiklos procesai, koks yra da-
bartinis funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymas, procesų kontrolės priemonės, identifikuoti sritis, kurios 
nta darbuotojų yra matomos kaip neefektyviausios ir gali būti automatizuotos, supaprastintos ar kitaip 
patobulintos.

vykdyti interviu: 

 f su Lietuvos aukščiausiojo teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, panevėžio apygardos teismo, vilniaus apy-
gardos teismo, vilniaus miesto 1  apylinkės teismo, panevėžio miesto apylinkės teismo, pasvalio rajono 
apylinkės teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, vilniaus apygardos administracinio teismo, 
kauno apygardos administracinio teismo:

 y pirmininkais, jų pavaduotojais, patarėjais ar padėjėjais (po 1 interviu kiekviename teisme3);
 y darbuotojais: raštinių specialistais, teismo posėdžių sekretoriais, administracijos sekretoriais, kancle-

riais, ūkio skyriaus vedėjais, informatikos specialistais, finansininkais, teisėjų padėjėjais, atstovais ry-
šiams su žiniasklaida (kiekviename teisme atlikta 6–10 interviu); 

 f su nta skyrių darbuotojais (kiekvieno iš 9 skyrių 1–3 darbuotojais).

3  išskyrus Lietuvos apeliacinį teismą, vilniaus miesto 1 apylinkės teismą, vilniaus apygardos teismą.
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4. Statistinė duomenų analizė

metodo taikymo tikslai:

 f palyginti Lietuvos ir kitų es valstybių teismų sistemų darbo krūvį analizuojant teisėjų, teismų personalo ir 
gaunamų bei išnagrinėjamų bylų kitimo dinamiką ir krūvio rodiklius;

 f nustatyti esminius teismų sistemos struktūros skirtumus lyginant su kitų es valstybių teismų sistemomis, 
analizuojant teismų skaičių, dydį bei teismų personalo rodiklius;

 f palyginti teismų darbo krūvio dydį ir tolygumą teismų sistemos viduje (analizuojant teismų sistemos darbo 
krūvio rodiklius);

 f apskaičiuoti finansinį ir (ar) ekonominį efektą, kurio tikimasi įgyvendinus pateiktas rekomendacijas, anali-
zuojant teismų ir nta biudžetų sąmatų ir biudžetų vykdymo duomenis.

 f analizuotų duomenų šaltiniai:
 f 2009 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2010);
 f 2008 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2009);
 f 2007 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2008);
 f 2006 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (teismai.lt, 2007);
 f cepeJ 2006 m. ataskaita (cepeJ, 2008); 
 f cepeJ preliminari 2008 m. ataskaita (cepeJ, 2010); 
 f nta interneto svetainėje pateikta 2006–2009 m. statistinė bylų informacija (teismai.lt, 2010);
 f nta informatikos ir statistikos skyriaus pagal poreikį pateikta statistinė bylų informacija. 

5.  Į teismus besikreipiančių asmenų apklausa

analizės metu atlikta asmenų, besikreipiančių į teismus, apklausa, kurios tikslas yra įvertinti asmenų aptarnavi-
mo ir administravimo aspektus teismuose, išanalizuoti dažniausiai minimą aptarnavimo teismuose problema-
tiką. Remiantis apklausos rezultatais pateikiamos rekomendacijos nta ir teismams, kaip galėtų būti keliamas 
į teismus besikreipiančių asmenų aptarnavimo lygis. apklausos rezultatai taip pat naudojami kokybiško aptar-
navimo kriterijams apibrėžti.

tikslinės apklausos grupės:

 f antstoliai;
 f advokatai;
 f prokurorai;
 f policijos pareigūnai;
 f fiziniai asmenys ir juridinių asmenų atstovai, besikreipiantys į teismą.

apklausos atlikimo metodika

apklausa buvo atliekama dviem metodais: internetinės apklausos būdu ir dalinant apklausos anketas teismuo-
se. apklausos klausimai pateikiami 2 priede. internetinė apklausa buvo platinama per nta ir kitas interneto 
svetaines bei tikslinėms grupėms atstovaujančias institucijas – Lietuvos antstolių rūmus bei policijos depar-
tamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. taip pat buvo kreiptasi į prokurorams ir advoka-
tams atstovaujančias institucijas (Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą bei Lietuvos advokatūros advo-
katų tarybą), tačiau šios institucijos nebendradarbiavo platinant apklausos anketas. dėl internetinės apklausos 
pobūdžio tikslus apklaustų asmenų skaičius nežinomas, tačiau visų atstovaujančių institucijų buvo prašoma 
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apklausas pateikti visiems savo nariams. Lietuvoje šiuo metu yra registruota 118 antstolių, policijos komisa-
riatuose dirba daugiau kaip 500  asmenų, tiesioginėje savo veikloje susiduriančių su teismais, tad internetu 
potencialiai galėjo būti apklausta apie 620 asmenų. vykdant apklausą kiekviename teisme (išskyrus Lietuvos 
aukščiausiąjį teismą, Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą bei Lietuvos apeliacinį teismą) buvo pateikta po 
10 apklausos anketų (iš viso po 10 anketų 64 teismuose, tad potencialiai galėjo būti apklausta 640 asmenų).

atsakymų dažnis

kadangi buvo pasirinkti aukščiau išvardinti apklausos platinimo būdai, bendras apklaustų asmenų skaičius ne-
žinomas. tačiau atsižvelgiant į Lietuvoje veikiančių tikslinių grupių atstovų skaičių galima daryti prielaidą, kad 
teorinė apklausos imtis yra 1 260 asmenų. apklausa vykdyta 2010 m. liepos 16–24 dienomis. atlikus interne-
tinę apklausą sulaukti 55 atsakymai, todėl daroma prielaida, kad šio apklausos atlikimo būdo atsakymų dažnis 
yra 8,9 %. iš teismų sulaukti 298 atsakymai, todėl daroma prielaida, kad šio apklausos atlikimo būdo atsakymų 
dažnis yra 46,6 %. bendras apklausos atsakymų dažnis – 28 %.
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3. Teismų sistemos apžvalga ir analizė 

3.1.  teismų sistemos apžvalga 

demokratinėje visuomenėje teismui tenka išskirtinis vaidmuo saugant žmogaus teises ir laisves nuo galimų pa-
žeidimų. konstitucijos 30 straipsnis garantuoja asmeniui, kurio teisės ir laisvės yra pažeidžiamos, teisę kreiptis 
į teismą. pagal konstituciją, įstatymus bei Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus kiekvienas žmogus turi teisę 
į teisingą, tinkamą, nešališką teismo procesą ir kad jo teisės ir laisvės nebus varžomos kitaip, kaip tik pagal 
įstatymą. Šias konstitucines asmenų teises ir laisves padeda užtikrinti šalyje veikianti teismų sistema. Šiame 
analizės skyriuje pateikiame teismų sistemos apžvalgą.

3.1.1.  teismų veiklos teisinis pagrindas

konstitucijos 5 straipsnis įtvirtina, jog valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas, Respublikos prezidentas, vyriausybė 
ir teismas. pagal referendumu Lietuvos Respublikos piliečių priimtos 1992 m. spalio 25 d. konstitucijos 109 straipsnio 
1 dalį teisminė valdžia įgyvendina teisingumo vykdymo valstybėje funkciją. tai yra išimtinė, bet ne vienintelė teismų 
vykdoma funkcija (kuconis ir nekrošius, 2001, p. 44), kitos funkcijos teismams yra priskirtos įstatymais. teismai, vykdy-
dami savo funkcijas, yra savarankiški ir nepriklausomi. konstitucinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad teisingumo 
vykdymo funkcija lemia teisėjo ir teismų nepriklausomumą, kuris yra vienas iš esminių demokratinės teisinės valsty-
bės principų. teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves (konstitucinio teismo 
2006 m. kovo 28 d. nutarimas; valstybės žinios, 2006, nr. 65-2400). konstitucinio teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nu-
tarime (valstybės žinios, 1999, nr. 109-3192) konstatuota, jog demokratinėje teisinėje valstybėje socialinis teisminės 
valdžios vaidmuo yra toks, kad teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti konstitucijoje, įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. teisminei 
valdžiai keliami svarbūs ir reikšmingi uždaviniai, kuriuos įgyvendina šalyje veikianti teismų sistema, apimanti visus 
teismus, nurodytus konstitucijos iX skirsnyje.

konstitucijos 111 straipsnyje nurodoma, jog Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos aukščiausiasis teismas, 
Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai bei pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti 
teismai administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti. teismų sudarymą ir kompetenciją 
nustato teismų įstatymas. atskirus teismų veiklos procesų klausimus reglamentuoja abtĮ, atpk, bpk, cpk bei 
kiti įstatymai ir teisės aktai.

konstitucijos 111 straipsnyje yra išvardinti tik bendrosios kompetencijos teismų sistemą sudarantys teismai. 
specializuotų teismų atkūrus nepriklausomybę Lietuvos Respublikoje nebuvo, kol įsigaliojo 1999  m. sausio 
14 d. Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių 
teismų įsteigimo įstatymas; valstybės žinios, 1999, nr. 13-309), kuriuo įsteigti administraciniai teismai pradėjo 
veiklą nuo 1999 m. gegužės 1 d. 
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konstitucijos 111 straipsnis, teismų įstatymo 12 straipsnio 5 dalis nustato, kad specializuoti teismai Lietuvos 
Respublikos teritorijoje gali būti steigiami ne tik administracinėms, bet ir darbo, šeimos, nepilnamečių, ban-
kroto ir kitų kategorijų byloms nagrinėti. kol kas šių kategorijų bylos (išskyrus administraciniams teismams 
priskirtas) nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teismų, tačiau cpk ir bpk nustato specialią, dažnai sudė-
tingesnę ir didesnio teismo aktyvumo reikalaujančią tokių bylų nagrinėjimo tvarką. tai patvirtina atskiri cpk 
skyriai darbo bei šeimos byloms, bpk nuostatos dėl nepilnamečių bylų nagrinėjimo specifikos. 

atkreiptinas dėmesys, kad atskiras konstitucijos skirsnis (viii) yra skirtas konstituciniam teismui. Lietuvos Respubliko-
je, kaip ir daugelyje es šalių, veikia savarankiškas konstitucinis teismas. teisės doktrinoje (kuconis ir nekrošius, 2001, 
p. 55) taip pat išskiriama kita valstybių grupė, kuriose konstitucinės priežiūros funkcijos perduotos aukščiausiajam 
teismui, pavyzdžiui, estijoje, Jav. minėto konstitucijos skirsnio 102 straipsnyje nurodyta, kad konstitucinis teismas 
sprendžia, ar įstatymai ir kiti seimo aktai neprieštarauja konstitucijai, o Respublikos prezidento ir vyriausybės aktai – 
konstitucijai arba įstatymams. taigi konstitucinis teismas iš esmės vykdo konstitucinę teisminę kontrolę. 

konstitucinis teismas 2006 m. birželio 6 d. nutarime (valstybės žinios, 2006, nr. 65-2400) apibrėžė savo statusą, nu-
rodydamas, kad sistemiškai aiškinant konstituciją konstitucinis teismas yra laikytinas teismų sistemos dalimi, turinčia 
ypatingą statusą teisminės valdžios sistemoje. tai, kad konstitucijoje yra du atskiri skirsniai – viii skirsnis „konstitucinis 
teismas“ ir iX skirsnis „teismas“, nepaneigia konstitucinio teismo buvimo teismų sistemos dalimi, pabrėžia ypatingą 
jo statusą teisminės valdžios sistemoje, kartu ir visų valstybės valdžią vykdančių valstybės institucijų sistemoje. taip 
pat pačioje konstitucijoje yra išryškinami ir pabrėžiami konstitucinio teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos 
ypatumai. minėtame nutarime konstitucinis teismas, aiškindamas konstitucijos nuostatas, ne tik nurodė savo statusą, 
bet ir pakartojo ankstesniuose savo nutarimuose pateiktą aiškinimą dėl teismų sistemos: „teismai, kurie pagal kons-
tituciją vykdo teisminę valdžią Lietuvoje, yra priskirtini ne vienai, bet dviem arba (jeigu tai, paisant konstitucijos, yra 
nustatyta atitinkamuose įstatymuose) daugiau teismų sistemų. Šiuo metu pagal konstituciją ir įstatymus Lietuvoje 
yra trys teismų sistemos: 1) konstitucinis teismas vykdo konstitucinę teisminę kontrolę; 2) konstitucijos 111 straipsnio 
1 dalyje nurodyti Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai sudaro 
bendrosios kompetencijos teismų sistemą; 3) pagal konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį administracinių, darbo, šeimos 
ir kitų kategorijų byloms nagrinėti gali būti įsteigti specializuoti teismai – šiuo metu įstatymais yra įsteigta ir veikia 
viena specializuotų teismų, būtent administracinių, sistema, kurią sudaro Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
ir apygardų administraciniai teismai.“ 

atsižvelgiant į ypatingą konstitucinio teismo statusą bei tai, kad konstitucinio teismo veiklos procesai nėra šios 
analizės objektas, darbe nebus analizuojami ir aprašomi šiame teisme vykstantys procesai. tačiau konstituci-
nio teismo jurisprudencija yra vienas iš šio darbo šaltinių, nes konstitucinis teismas turi išimtinę kompetenciją 
aiškinti konstituciją. konstitucinis teismas 2006 m. kovo 28 d. sprendime (valstybės žinios, 2006, nr. 36-1292) 
yra konstatavęs, jog konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinu-
mą, kurį turi užtikrinti bendrosios kompetencijos teismai, inter alia Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos 
apeliacinis teismas, specializuotas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bei pats konstitucinis teismas.

3.1.2.  teismų sudėtis ir formavimas

teismų sudėties ir formavimo klausimus reglamentuoja konstitucija ir teismų įstatymas. teismai Lietuvos 
Respublikoje steigiami, reorganizuojami ar likviduojami įstatymu (teismų įstatymo 12  straipsnio 1  dalis, 



18

Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė

13 straipsnio 1 dalis). bendrosios kompetencijos teismų sistemą sudaro 54 apylinkių teismai, 5 apygardų teis-
mai, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos administracinių teismų sistemą 
sudaro penki apygardų administraciniai teismai bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. teismų įsta-
tymo 12 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis teismas veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o kitų teismų veiklos 
teritorijas nustato kiti įstatymai.

visi minėti teismai susideda iš teismo pirmininko, kitų teisėjų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis (teismų įstatymo 108  straipsnis). kalbant apie teismo pirmininko vaidmenį kitų teisė-
jų atžvilgiu tinka apibūdinimas primus inter paris (pirmas tarp lygių) (kuconis ir nekrošius, 2001, p. 63), bet 
teismo pirmininkas nėra ir negali būti kito teisėjo viršininkas teisingumo vykdymo srityje. konstitucinio teis-
mo jurisprudencijoje (2006 m. gegužės 9 d. nutarimas; valstybės žinios, 2006-05-11, nr. 51-1894) nurodoma: 
„vienas iš svarbių konstitucijoje įtvirtinto teisėjo nepriklausomumo aspektų yra tai, kad visi teisėjai, vykdydami 
teisingumą, turi vienodą teisinį statusą tuo atžvilgiu, kad negali būti nustatomos nevienodos teisėjo nepri-
klausomumo vykdant teisingumą (sprendžiant bylas), savarankiškumo garantijos. Joks teisėjas, vykdydamas 
teisingumą, nėra ir negali būti pavaldus jokiam kitam teisėjui ar kurio nors teismo (inter alia teismo, kuriame 
dirba, taip pat aukštesnės grandies ar instancijos teismo) pirmininkui.“ vienintelis teisėjo „viršininkas“ yra tei-
sė ir pareiga būti nepriklausomam, nes taip įpareigoja kertinis teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas, 
įtvirtintas konstitucijos 109 straipsnio 2 ir 3 dalyse. todėl tiesiogine prasme teismo pirmininkas yra tik teismo 
administracinio personalo viršininkas (kuconis ir nekrošius, 2001, p. 63). 

apylinkių ir administraciniuose teismuose gali būti skiriamas teismo pirmininko pavaduotojas, jeigu šiuose 
teismuose yra ne mažiau kaip dešimt teisėjų, o esant daugiau kaip 20 teisėjų gali būti skiriami du pirmininko 
pavaduotojai. teismo pirmininko pavaduotojas atsako už tą teismų organizacinio darbo sritį, kurią jam paveda 
teismo pirmininkas. teismo pirmininko pavaduotojo institutas būdingas bendrosios kompetencijos apylinkių 
teismams, kituose bendrosios kompetencijos teismuose yra skyrių pirmininkai, nes pagal teismų įstatymo 
18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio 2 dalį bei 22 straipsnio 2 dalį Lietuvos aukščiausiajame teisme, Lietuvos ape-
liaciniame teisme bei apygardų teismuose yra po vieną civilinių bylų skyrių ir baudžiamųjų bylų skyrių. 

pagal teismų įstatymo 107 straipsnio 3 dalį teismo administracijos struktūrą tvirtina teismo kancleris, vado-
vaudamasis teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdinės teismų struktūros aprašymais. teismuose, kuriuose nėra 
kanclerio pareigybės, administracijos struktūrą tvirtina teismo pirmininkas. teismų administracinės struktūros 
padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima į darbą ir atleidžia ati-
tinkamo teismo pirmininkas arba teismo kancleris. 

teisėjų skyrimas

subjektai, turintys įgaliojimus paskirti, atleisti iš pareigų bendrosios kompetencijos teismų teisėjus, yra nusta-
tyti konstitucijoje. pagal konstitucijos 112 straipsnio 2 dalį Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjus, o iš jų – pir-
mininką bei skyrių pirmininkus (teismų įstatymo 79 straipsnio 2 dalis), skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos 
seimas Lietuvos Respublikos prezidento teikimu; Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – pirmininką bei 
skyrių pirmininkus (teismų įstatymo 77  straipsnio 2  dalis), skiria Lietuvos Respublikos prezidentas Lietuvos 
Respublikos seimo pritarimu (konstitucijos 112 straipsnio 3 dalis); apylinkių, apygardų ir specializuotų teismų 
teisėjus ir pirmininkus skiria Lietuvos Respublikos prezidentas (konstitucijos 112 straipsnio 4 dalis). apygardų 
teismų skyrių pirmininkus skiria prezidentas teisėjų tarybos patarimu (teisėjų tarybos pritarimas reikalingas 
visais aukščiau nurodytais teisėjų skyrimo atvejais) (teismų įstatymo 74 straipsnio 1 dalis). 
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teisėjų skyrimo procese aktyviai dalyvauja teismų savivaldos vykdomoji institucija – teisėjų taryba. teisėjų taryba mo-
tyvuotai pataria Lietuvos Respublikos prezidentui dėl teisėjų skyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo iš pareigų. 
taip pat pažymėtinas nta dalyvavimas teisėjų skyrimo procese. nta ir Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija 
skelbia ir organizuoja atranką į laisvas arba atsilaisvinsiančias apylinkių teismų teisėjų vietas. nta patikrina preten-
dentų į apylinkių teismų teisėjus pateiktus dokumentus ir asmenis, atitinkančius reikalavimus, įtraukia į pretendentų į 
laisvas apylinkių teismų teisėjų vietas sąrašą. taip pat nta tvarko teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą.

konstitucijos 114 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, jog teisėju gali būti tik Lietuvos Respublikos pilietis. pagal kons-
tituciją įstatymų leidėjas turi teisę įtvirtinti kitus reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti teisėjais. Šie reikalavimai 
yra numatyti teismų įstatyme. konstitucinis teismas 2008 m. vasario 20 d. nutarime (valstybės žinios, 2008, nr. 23-
852) akcentavo teisėjų didelių profesinių reikalavimų svarbą: „kadangi teisinėje valstybėje sprendžiant bylas (teisinius 
ginčus), kuriose šalims paprastai (o sudėtingose bylose beveik visada) atstovauja profesionalūs teisininkai, paskutinis 
žodis visuomet priklauso teismui, neatsitiktinai brandžios teisinės kultūros kraštuose pripažįstama, kad teisėjų veikla 
nubrėžia gaires visai teisininko profesijai ir teisinei praktikai šalyje. todėl negali kelti abejonių tai, kad asmenims, sie-
kiantiems būti teisėjais, teisinėje valstybėje – o Lietuvos Respublikos konstitucijoje yra expressis verbis įtvirtintas teisi-
nės valstybės siekis – gali ir turi būti keliami kuo didžiausi profesinės kvalifikacijos reikalavimai <...>.“

3.1.3.  teismų savivaldos institucijos 

teismų įstatymo preambulėje nurodoma, jog teismų organizavimo ir veiklos, teisėjų statuso ir su jais susijusių san-
tykių teisinis reglamentavimas pagrįstas konstitucijoje, kituose įstatymuose bei Lietuvos Respublikos tarptautinė-
se sutartyse įtvirtintais visuotinai pripažintais teisės principais, tarp kurių yra teismų savivaldos principas. teismų 
savivalda – tai teisėjų ir teismų teisė ir reali galia pagal Lietuvos Respublikos konstituciją ir kitus įstatymus laisvai 
ir savarankiškai, savo atsakomybe spręsti teismų veiklos klausimus. Šiuo metu galiojančiame teismų įstatymo 
10 straipsnyje numatyta, jog teismų nepriklausomumas lemia jų organizacinį savarankiškumą, kuris įgyvendina-
mas per teismų savivaldą. nors konstitucijoje tiesiogiai apie teismų savivaldą neužsimenama, jos esmė logiškai 
ir sistemiškai išplaukia iš teismų ir kiekvieno teisėjo nepriklausomumo principo bei valdžių padalijimo principo 
(konstitucijos 5 straipsnio 1 dalis, 109 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnio 1 dalis) (Šileikis, 2004, p. 289). 

pagal teismų įstatymo 85 bei 114 straipsnius teismų savivaldos sistemą sudaro:

 f visuotinis teisėjų susirinkimas;
 f teisėjų taryba;
 f teisėjų garbės teismas;
 f teisėjų etikos ir drausmės komisija.

Šioms teismų savivaldos institucijoms funkcijas įgyvendinti padeda nta. Šios institucijos platesnis aprašymas 
pateikiamas kituose dokumento skyriuose.

Visuotinis teisėjų susirinkimas. pati aukščiausia teisėjų savivaldos institucija yra visuotinis teisėjų susi-
rinkimas, kuriam periodiškai atsiskaito kitos teismų savivaldos institucijos. visuotinis teisėjų susirinkimas yra 
skirtas spręsti strateginius, ilgalaikius teisminės valdžios funkcionavimo klausimus, taip pat savo pareiškimais 
reaguoti į aktualias teisminės valdžios funkcionavimo problemas, siūlyti jų sprendimo būdus. teismų įstaty-
mo 117 straipsnyje numatyta, jog visuotinis teisėjų susirinkimas renka ir atšaukia teisėjų tarybos narius, kurie 
pagal pareigas nėra teisėjų tarybos nariai, tvirtina teisėjų etikos kodeksą, savo darbo reglamentą. visuotinio 
teisėjų susirinkimo sprendimus vykdo kitos teismų savivaldos institucijos, teisėjai ir nta. 
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teisėjų taryba. tai yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, vienintelė iš kitų savivaldos institucijų minima 
konstitucijoje, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą. skirtingai nuo visuotinio teisėjų susirinkimo, ku-
riame dalyvauja visi teisėjai, teisėjų tarybą sudaro 21 narys, iš kurių 3 nariai yra teisėjai pagal pareigas (Lietuvos 
aukščiausiojo teismo, Lietuvos apeliacinio teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkai), o 
kitus 18 narių renka visuotinis teisėjų susirinkimas. teismų įstatymo 120 straipsnyje pateiktas platus ir nebaigtinis 
teisėjų tarybos funkcijų sąrašas. apibendrinant teisėjų tarybos funkcijas, užtikrinant teismų nepriklausomumą, 
galima iškirti šias funkcijų grupes:

 f funkcijos, susijusios su teisėjų korpuso formavimu. teisėjų taryba motyvuotai pataria Lietuvos Res-
publikos prezidentui dėl teisėjų skyrimo, paaukštinimo, perkėlimo bei atleidimo iš pareigų, pataria dėl 
teismų pirmininkų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų skyrimo ir atleidimo iš pareigų, teisėjų skaičiaus teis-
muose nustatymo ar pakeitimo. Ji formuoja komisijas šioms funkcijoms atlikti, tvirtina asmenų įrašymo į 
pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą ir asmenų įrašymo į teisėjų karjeros siekiančių 
asmenų registrą taisykles. Ši institucija dalyvauja ir teisėjų mokymo procese, tvirtindama teisėjų mokymo 
organizavimo taisykles, mokymo programas, metinius kvalifikacijos tobulinimo planus ir kvalifikacinius 
reikalavimus lektoriams. dalyvaudama teisėjų veiklos vertinimo procese teisėjų taryba tvirtina teisėjų vei-
klos vertinimo tvarkos aprašą, nagrinėja skundus dėl teisėjų veiklos vertinimo rezultatų. teisėjų tarybai taip 
pat suteikta teisė siūlyti iškelti drausmės bylą teisėjui;

 f funkcijos, susijusios su administravimu teismuose. teisėjų taryba tvirtina pavyzdinius apylinkių, 
apygardų ir apygardų administracinių teismų struktūros aprašymus, pavyzdinius pareigybių sąrašus ir ap-
rašymus. nustato teisėjų specializacijos nustatymo tvarką ir pagrindus, tvirtina bylų paskirstymo teisėjams 
ir teisėjų kolegijų sudarymo taisykles. svarsto ir aprobuoja pasiūlymus dėl teismų investicinių programų 
projektų ir dėl teismų biudžetų projektų, teikia juos vyriausybei. teisėjų taryba taip pat tvirtina administra-
vimo teismuose nuostatus bei sprendžia kitus administravimo teismuose klausimus;

 f kitos funkcijos. teisėjų taryba bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir organi-
zacijomis, kitų valstybių ir tarptautinėmis institucijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų 
veiklos klausimais bei atlieka kitas įstatymuose numatytas funkcijas. teisėjų taryba sudaro nuolatines ar 
laikinąsias komisijas ir tvirtina jų nuostatus, šaukia eilinius (prireikus  – ir neeilinius) visuotinius teisėjų 
susirinkimus. teisėjų taryba tvirtina savo suformuotų komisijų nuostatus, teisėjų garbės teismo nuostatus 
bei atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. 

teisėjų garbės teismas. tai teisėjų drausmės bylas ir teisėjų prašymus dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjanti teismų 
savivaldos institucija, susidedanti iš 9 narių: po du narius iš Lietuvos aukščiausiojo teismo, Lietuvos apeliacinio teismo 
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tris narius iš visų apygardos administracinių teismų, apygardų teismų ir 
apylinkių teismų teisėjų, kuriuos į teisėjų garbės teismą renka teisėjų taryba. teisėjų garbės teismas, išnagrinėjęs tei-
sėjų drausmės bylas, gali bylą nutraukti, apsiriboti vien drausmės bylos svarstymu ar paskirti vieną iš teismų įstatymo 
87 straipsnyje numatytų drausminių nuobaudų teisėjui. be to, teisėjų garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, gali 
teikti siūlymus Lietuvos Respublikos prezidentui atleisti teisėją iš pareigų ar siūlyti kreiptis į seimą dėl apkaltos teisėjui. 

teisėjų etikos ir drausmės komisija. pagal teismų įstatymo 85 straipsnio 1 dalį teisėjų etikos ir drausmės komi-
sija sprendžia drausmės bylų teisėjams iškėlimo klausimus. Šią instituciją sudaro 7 nariai. Į šios komisijos narius du 
kandidatus skiria Respublikos prezidentas, vieną kandidatą – seimo pirmininkas, keturis kandidatus – teisėjų ta-
ryba. teisėjų etikos ir drausmės komisijai iškėlus drausmės bylą teisėjui, ši byla perduodama teisėjų garbės teismui. 

Žemiau pateikiama 1 schema, apibendrinanti teismų sistemos ryšius su teismų savivaldos institucijomis, Lietu-
vos Respublikos seimu, Lietuvos Respublikos vyriausybe bei Lietuvos Respublikos prezidentu.
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1 schema. teismų sistemos, teismų savivaldos ir kitų valstybės institucijų tarpusavio ryšiai

 

Patarimai dėl 
teisėjų skyrimo 
ir atleidimoSiūlymas pradėti teisėjo apkaltą

Teismų sistema
Lietuvos 

Aukščiausiasis 
Teismas

Lietuvos apeliacinis 
teismas

Apygardų teismai

Apylinkių teismai

Administracinė 
veiklos priežiūra

Administracinė 
veiklos priežiūraKonstitucinis 

teismas

Lietuvos vyriausiasis 
administracinis 

teismas

Apygardų 
administraciniai 

teismai

Administracinė 
veiklos priežiūra

Lietuvos Respublikos Seimas

Teismų steigimas, 
likvidavimas, 
reorganizavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Teismų finansinis ir 
materialinis 
aprūpinimas

Lietuvos Respublikos Prezidentas
Teikimai dėl teisėjų 
skyrimo ir atleidimo  (LAT)

Teisėjų skyrimas ir 
atleidimas (LAT)

Atrankos 
į teisėjus 
organizavimas

Visuotinis teisėjų susirinkimas

Teisėjų 
tarybos narių 
rinkimas*

Teisėjų veiklos priežiūra

Teismų administravimo 
palaikymas

Teisėjų garbės teismas

Drausmės bylų 
inicijavimas;

Teisėjų garbės 
teismo narių 
rinkimas

Siūlymai atleisti
teisėją

Techninis 
aptarnavimas

Techninis 
aptarnavimas

Teisėjų taryba

Administracinis ir techninis 
palaikymas; veiklos analizė; 
veiklos tobulinimo 
rekomendacijos

Siūlymai 
dėl teismų 
veiklos 
tobulinimo

Drausmės bylų 
teisėjams 
inicijavimas

Institucija
Institucijos atliekamos funkcijos

Teisėjų skyrimas ir 
atleidimas
(išskyrus LAT)

Pritarimas dėl apeliacinio teismo teisėjo skyrimo

Nacionalinė teismų administracija

Ilgalaikių, strateginių 
teisminės valdžios 
funkcionavimo sprendimų 
priėmimas

Techninis 
aptarnavimas

*Renkami nariai, kurie neįeina į Teisėjų tarybą pagal pareigas
 

3.1.4.  teismų sistemos struktūra

Lietuvos Respublikoje veikia keturių teisminių grandžių bendrosios kompetencijos teismai (žr. toliau pateikia-
mą 2  schemą). keturių teisminių grandžių sistema paprastai būdinga didelėms, dažnai federacinėms, vals-
tybėms (kuconis ir nekrošius, 2001, p. 44). pažymėtina, kad kiekvienas teismas teisingumą vykdo tik pagal 
savo kompetenciją. Šią kompetenciją lemia konkretaus teismo teritorija, bylų teisminio priklausymo taisyklės, 
kuriomis remiantis yra paskirstoma bylų nagrinėjimo kompetencija teismų sistemos viduje. 

administracinių teismų sistema Lietuvos Respublikoje yra dviejų grandžių (žr. 2 schemą). administracinių teis-
mų paskirtis – asmens teisinis gynimas nuo valstybės savivalės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
savo interneto svetainėje nurodo, jog administracinių teismų įkūrimas Lietuvoje – tai tam tikrų konstitucijoje ir 
tarptautinėje teisėje įtvirtintų žmogaus teisių apsaugos principų įgyvendinimo rezultatas (Lvat, 2010). admi-
nistraciniai teismai yra specializuoti teismai, nagrinėjantys bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių 
santykių. administracinių teismų kompetenciją nustato teismų įstatymo iv skyrius, atpk, kiti įstatymai. abtĮ 
reglamentuoja tiek kompetenciją, tiek patį procesą.
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2 schema. teismų sistemos struktūra ir pagrindiniai bylų srautai

Bendrosios kompetencijos teismaiAdministraciniai teismai

Lietuvos apeliacinis teismas
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Civilinės bylos
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Baudžiamosios bylos
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ATP bylos
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Bylos dėl asmenų, 
kurie buvo represuoti  
okupacinių režimų,
teisminių institucijų,
pilietinių teisių 
atkūrimo pažymėjimų 
aprobavimo

Pastaba: šioje schemoje vaizduojami tik pagrindiniai bylų srautai. 
Priklausomai nuo bylos tipo, išskirtinių aplinkybių ar kitų veiksnių 
bylų judėjimo kelias gali būti ir kitoks.

Kitos bylos

Bylų kelias

Administracinės bylos

Baudžiamosios bylosAdministraciniai 
teisės pažeidimai

ATP bylos

Civilinės bylos

Apylinkių teismai

Apygardų 
administraciniai teismai

 

kituose skyriuose pateikiami detalūs bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijų 
aprašymai.

3.1.4.1.  bendrosios kompetencijos teismų sistema

3.1.4.1.1.  apylinkių teismų kompetencija

apylinkės teismas – tai pirmoji ir kartu žemiausia bendrosios kompetencijos teismų sistemos grandis (kuconis 
ir nekrošius, 2001, p. 48). pirmoji instancija reiškia, jog teismas išnagrinėja bylą iš esmės. apylinkės teismas 
nagrinėja baudžiamąsias, civilines, administracinių teisės pažeidimų bylas (įstatymų priskirtas šio teismo kom-
petencijai) bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas. apylinkių teismų kompetenciją nustato 
teismų įstatymo 15 straipsnis, detalizuoja cpk, bpk, atpk ir kiti įstatymai:

 f apylinkės teismui teismingos visos civilinės ir baudžiamosios bylos, išskyrus bylas, teismingas apygardos 
teismams, vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui ar Lietuvos aukščiausiajam teismui;
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 f apylinkės teismas yra pirmoji instancija administracinių teisės pažeidimų byloms, atpk ir kitų įstatymų 
priskirtoms jo kompetencijai;

 f apylinkės teismas yra pirmoji instancija byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu;
 f Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 116 straipsnio 1 dalis numato, jog apylinkės teismas nagrinėja 

bylas dėl policijos ar kitos teisėsaugos institucijos teikimo, esant šiame įstatyme numatytiems pagrindams, 
sulaikyti užsienietį ilgiau negu 48 valandoms arba skirti jam alternatyvią sulaikymui priemonę;

 f apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo bpk priskirtas funkcijas.

tuo atveju, jeigu apylinkių teismų nagrinėjamoje byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su indi-
vidualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas nagrinėjamoje byloje, tai ben-
drosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą (cpk 
26 straipsnis).

3.1.4.1.2.  apygardų teismų kompetencija

apygardos teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas 
jo kompetencijai. apygardos teismas yra ir apeliacinė instancija apylinkių teismų nuosprendžiams, sprendi-
mams ir nutartims. visos valstybės pripažįsta, jog šalių galimybė siekti, kad būtų peržiūrėtas pirmosios ins-
tancijos teisme priimtas sprendimas, yra viena iš pagrindinių civilinių procesinių teisių (Laužikas, mikelėnas 
ir nekrošius, 2005, p. 268). toks pat principas taikytinas ne tik civiliniame, bet ir baudžiamajame procese. 
apeliacinė instancija leidžia ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas, jeigu tokių buvo padaryta. Gali-
mybė apeliacinėje instancijoje dar kartą analizuoti bylos faktus sumažina faktų nustatymo ir jų vertinimo 
klaidų tikimybę. 

apygardų teismų kompetenciją apibrėžia teismų įstatymo 19 straipsnis, detalizuoja cpk, bpk ir kiti įstatymai:

 f tai pirmoji instancija civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, t. y. byloms, kuriose ieškinio 
suma didesnė kaip 100 000 litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo:

 y dėl autorinių neturtinių teisinių santykių,
 y dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių,
 y dėl bankroto ir restruktūrizavimo,
 y pagal banko laikinojo administratoriaus pareiškimą dėl banko akcinio kapitalo sumažinimo,
 y kurių viena šalis yra užsienio valstybė,
 y pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo,
 y pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

 f apygardos teismui teismingos ir kitos civilinės bylos, kurias kiti įstatymai priskiria nagrinėti apygardos teis-
mui, kaip pirmosios instancijos teismui (pavyzdžiui, pagal notariato įstatymo 10 straipsnį notarų garbės 
teismo sprendimas gali būti skundžiamas apygardos teismui);

 f pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, t. y. baudžiamosioms 
byloms, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus bylas, kuriose as-
menys kaltinami padarę nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – bk) 
135 straipsnio 1 dalyje, 149 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 150 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 180 straipsnio 2 ir 3 da-
lyse, 182 straipsnio 2 dalyje ir 260 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos 
veiklos padarymo metu buvo Respublikos prezidentu, seimo ar vyriausybės nariais, konstitucinio teismo 
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teisėjais, teisėjais ar prokurorais. apygardos teismo teisėjas pagal bpk 127 straipsnio 2 dalį sprendžia dėl 
asmens, kuriam buvo taikomas 6 mėnesių suėmimas, suėmimo termino pratęsimo.

kartu pažymėtina, kad vadovaudamasis bpk 225 straipsnio 3 dalimi apygardos teismas turi teisę priimti savo 
žinion kiekvieną baudžiamąją bylą, kuri teisminga tos apygardos apylinkės teismui.

siekiant, jog civilinė byla būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau, išimtiniais atvejais apygardos teis-
mo pirmininkas ar šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas turi teisę perduoti civilinę bylą iš vieno savo 
apygardos teismo veiklos teritorijoje esančio apylinkės teismo kitam toje pačioje apygardos teismo veiklos te-
ritorijoje esančiam apylinkės teismui (cpk 35  straipsnio 2  dalis). ne tik civilinės, bet ir baudžiamosios bylos 
gali būti perduodamos iš teismo, kuriam jos teismingos, kitam teismui siekiant užtikrinti svarbius valstybės 
saugumo, viešosios tvarkos ar teisingumo interesus (bpk 229 straipsnio 1 dalis). klausimą dėl baudžiamosios 
bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos 
teritorijoje yra šie apylinkių teismai, pirmininkas ar šio apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmi-
ninkas. kai baudžiamoji byla yra perduodama iš vienos apygardos apylinkės teismo kitos apygardos apylinkės 
teismui arba iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui, šį klausimą sprendžia Lietuvos apeliacinio 
teismo pirmininkas ar šio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.

cpk 28 straipsnis numato civilines bylas, kurias nagrinėja tik vilniaus apygardos teismas. tai bylos dėl ginčų, 
numatytų Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme, dėl įvaikinimo 
pagal užsienio piliečių prašymus ir kitos bylos, kurias pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios instancijos 
teismas nagrinėja tik vilniaus apygardos teismas (pavyzdžiui, pagal notariato įstatymo 11 straipsnį Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministras, manydamas, kad notarų rūmų nutarimai ar sprendimai neatitinka Lietuvos 
Respublikos įstatymų, gali pateikti skundą vilniaus apygardos teismui dėl tų nutarimų ar sprendimų panaiki-
nimo). taip pat vadovaudamasis bpk iv skyriumi vilniaus apygardos teismas sprendžia klausimus, susijusius su 
asmens išdavimu iš Lietuvos Respublikos, bei bylas dėl europos arešto orderio.

3.1.4.1.3.  Lietuvos apeliacinio teismo kompetencija 

Lietuvos apeliacinio teismo kompetenciją iš esmės apibūdina pats pavadinimas. Šis teismas yra apeliacinė ins-
tancija byloms, kurias kaip pirmosios instancijos teismai išnagrinėjo apygardų teismai, taip pat jis nagrinėja 
prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietu-
voje, formuoja teismų praktiką, atlieka kitas šio teismo kompetencijai įstatymų priskirtas ir žemiau išvardintas 
funkcijas. 

Lietuvos apeliacinis teismas pagal teismų įstatymo 21 straipsnį, bpk, cpk ir kitus įstatymus:

 f yra apeliacinė instancija byloms dėl apygardų teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų, bylo-
se, apygardų teismų išnagrinėtose pirmąja instancija;

 f nagrinėja prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimų pripažinimo ir 
vykdymo Lietuvos Respublikoje;

 f formuoja teismų praktiką ir atlieka kitas jo kompetencijai įstatymu priskirtas funkcijas. pavyzdžiui, cpk 
35 straipsnis įtvirtinta Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko arba šio teismo civilinių bylų skyriaus pir-
mininko teisę išimtiniais atvejais perduoti bylą nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teis-
mui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, arba iš vieno apygardos teismo kitam. analogišką 
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Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko ar baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko teisę baudžiamajame 
procese numato bpk 229 straipsnis.

3.1.4.1.4.  Lietuvos aukščiausiojo teismo kompetencija

tai aukščiausia Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismų sistemos teisminė grandis. išna-
grinėjus bylą apeliacine instancija, bylinėjimasis dar gali nesibaigti. Lietuvos aukščiausiasis teismas yra 
vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, 
nuosprendžiams, nutartims, nutarimams peržiūrėti. kasacija yra ypatinga teismo sprendimų teisėtumo 
kontrolės forma, galima tik išimtiniais atvejais, kuriuos apibrėžia bpk ir cpk, įtvirtindami kasacijos pagrin-
dus. teisės doktrinoje (Laužikas, mikelėnas ir nekrošius, 2005, p. 311) nurodoma, jog kasacinė instancija 
reikalinga, nes klaidą gali padaryti ir apeliacinės instancijos teismas. apeliacine instancija bylas nagrinėja 
šeši bendrosios kompetencijos teismai, todėl išlieka tikimybė, jog galima nevienoda ir netgi prieštaringa 
praktika aiškinant ir taikant teisės normas, nes teisės aiškinimas yra daug sudėtingesnis procesas nei bylos 
faktinių aplinkybių analizė. 

pagal asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 4 ir 6 straips-
nius, Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinėja bylas dėl asmenų, kurie buvo represuoti okupacinių režimų teis-
minių institucijų, pilietinių teisių atkūrimo pažymėjimų išdavimo.

Lietuvos aukščiausiasis teismas taip pat atlieka kitą svarbią funkciją – per savo kasacinėse nutartyse suformuo-
tus precedentus formuoja vieningą teismų praktiką. kasacinis teismas sprendimu pasako ne tik ir ne tiek, kuri 
bylos šalis yra teisi, o kaip turi būti aiškinama ir taikoma teisės norma, kurios pažeidimas ir buvo kreipimosi į 
kasacinį teismą pagrindas (Laužikas, mikelėnas ir nekrošius, 2005, p. 318). 

Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas pirmininkauja specialiajai teisėjų kolegijai, 
sprendžiančiai ginčus dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo. Šią 
kolegiją sudaro Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą teisėją. bendrosios 
kompetencijos teismai motyvuotus prašymus ar nutartis spręsti teismingumo klausimus teikia per Lietuvos 
aukščiausiąjį teismą, administraciniai teismai – per Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. 

3.1.4.2.  administracinių teismų sistema

3.1.4.2.1.  apygardų administracinių teismų kompetencija

apygardų administraciniai teismai yra specializuoti teismai, kurie įsteigti skundams (prašymams) dėl viešojo ir 
vidinio administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei veiksmų ar neveikimo (pareigų nevykdymo) na-
grinėti. Juose nagrinėjami ginčai viešojo valdymo sferoje, norminių administracinių aktų teisėtumo klausimai, mo-
kesčių ginčai ir kt. apygardų administracinių teismų kompetencija apibrėžta teismų įstatymo 29 straipsnyje, kurį 
detalizuoja abtĮ 18 straipsnis, nurodydamas, kad šiems teismams priskiriamos bylos, kai pareiškėjas ar atsakovas 
yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, dėl:
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 f valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų at-
sisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius 
veiksmus;

 f savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo 
atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus;

 f žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respubli-
kos civilinio kodekso (toliau – ck) 6.271 straipsnis) (valstybės žinios, 2000, nr. 74-2262);

 f mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų 
taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų;

 f tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administra-
vimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus);

 f ginčų tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų dėl kompetencijos ar įstatymų pažei-
dimo, išskyrus civilinius ginčus, priskirtus bendrosios kompetencijos teismams;

 f Rinkimų ir Referendumo įstatymų pažeidimo;
 f nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo;
 f visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro 

pobūdžio aktų teisėtumo;
 f užsieniečių skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, 

taip pat skundų dėl pabėgėlio statuso.

vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat yra pirmoji instancija byloms, kai atsakovas yra centrinis 
administravimo subjektas, išskyrus bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybi-
nio administravimo subjektai, teisėtumo. tokių bylų priskyrimas vilniaus apygardos administraciniam teismui 
siejamas su tuo, jog dauguma centrinio administravimo subjektų yra įsikūrę būtent vilniuje. taip pat vilniaus 
apygardos teismas nagrinėja ir bylas:

 f dėl seimo kontrolieriaus kreipimosi (pareiškimo) dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo;
 f pagal savivaldybių tarybų pareiškimus dėl jų teisių pažeidimo, kai atsakovai yra centriniai valstybinio admi-

nistravimo subjektai;
 f dėl žalos, atsiradusios dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (ck 

6.271 straipsnis);
 f tarnybinius ginčus, kai viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgalioji-

mus, ir kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinė administravimo institucija, tarnyba ar jos tarnautojas, jeigu 
valstybės tarnybos įstatymas nenustato kitokios atitinkamų ginčų sprendimo tvarkos;

 f pagal skundus dėl vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų ir šios komisijos kreipimųsi dėl tar-
nybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo;

 f pagal pareiškimus, kai kyla ginčai tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų dėl 
kompetencijos ar administracinius santykius reglamentuojančių įstatymų pažeidimo (abtĮ 15 straipsnio 
1 dalies 8 punktas), o pareiškėjas ar atsakovas yra centrinė administravimo institucija, įstaiga ar tarnyba;

 f pagal užsieniečių skundus dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panai-
kinimo, taip pat skundus dėl pabėgėlio statuso;

 f pagal prašymus užtikrinti vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimų vykdymą;
 f skundus (prašymus) dėl vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, mokestinių ginčų komisijos, o įsta-

tymų numatytais atvejais ir dėl kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų priimtų 
sprendimų. 
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3.1.4.2.2.  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pagal teismų įstatymo 31 straipsnį ir abtĮ 20 straipsnį yra:

 f apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo administraciniai teismai, kaip pirmosios instancijos teis-
mai, įskaitant bylas dėl administracinių teisės pažeidimų;

 f apeliacinė instancija administracinių teisės pažeidimų byloms, kurias išnagrinėjo apylinkių teismai;
 f vienintelė ir galutinė instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai vals-

tybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat byloms dėl visuomeninių organizacijų, bendrijų, po-
litinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumo;

 f galutinė instancija byloms pagal skundus dėl vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, iš-
skyrus tuos, kurie priskirti konstitucinio teismo kompetencijai;

 f galutinė instancija administracinių bylų priskyrimo atitinkamiems teismams klausimais;
 f nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, įskaitant ir administracinių teisės 

pažeidimų bylas, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi;
 f formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus. kadangi Lietuvos vyriausiasis teismas 

apeliacine instancija nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, kurias pirmąja instancija išnagrinė-
jo bendrosios kompetencijos teismai – Lietuvos vyriausiojo administracinio sprendimai minėtose bylose 
yra svarbūs vieningos teismų praktikos formavimui. 

3.2.  es valstybių teismų sistemų apžvalga

Šiame skyriuje pateikiama es valstybių teismų sistemų apžvalga. atsižvelgiant į tai, kad šiame dokumente ana-
lizuojama teismų sistemos struktūra, teismų veiklos procesai (ypač iš automatizavimo perspektyvos) bei šios 
analizės rezultatai bus naudojami kokybės vadybos sistemoms diegti teismuose, es valstybių teismų sistemos 
yra apžvelgiamos trimis aspektais:

 f es valstybių teismų sistemų struktūrų apžvalga;
 f es valstybių teismų sistemose vykdytų veiklos procesų automatizavimo iniciatyvų apžvalga;
 f es valstybių teismų sistemose taikomų kokybės vadybos modelių apžvalga.

iš pradžių dokumente pateikiamos bendros šių aspektų apžvalgos es valstybėse, apibendrinama jų praktika, 
išskiriami geriausiai žinomi pavyzdžiai. toliau, siekiant detaliai išanalizuoti šiuos aspektus, pateikiama trijų es 
valstybių: danijos, nyderlandų bei austrijos patirties apžvalga.

3.2.1.  es valstybių teismų sistemų struktūrų apžvalga

visose es valstybėse veikia instancinės teismų sistemos, tačiau jos yra skirtingos, atspindinčios konkrečios 
valstybės nacionalinės teisės ypatumus bei teismų tradicijas. nepaisant skirtumų, visų es valstybių narių teis-
mai nagrinėja civilines, baudžiamąsias bei administracines bylas (cepeJ, 2008). pažymėtina, jog kiekvienos 
es valstybės teismų kompetencija yra nustatyta jos nacionaliniuose teisės aktuose, todėl natūralu, jog teismų 
kompetencijos gali skirtis.
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daugelyje es valstybių tiek civilines, tiek baudžiamąsias bylas pirmąja instancija nagrinėja tos pačios teisminės 
institucijos. kaip tokią praktiką taikančių valstybių pavyzdžiai, gali būti minimi: austrijos apylinkių bei žemių 
teismai, Lenkijos apylinkių bei apygardų teismai, nyderlandų apygardų teismai. prancūzijoje baudžiamąsias 
bylas pirmąja instancija nagrinėja magistratų baudžiamųjų bylų teismai, baudžiamųjų bylų teismai ir prisieku-
siųjų teismai, o civilinės bylos nagrinėjamos prancūzijos apylinkių ir apygardų teismuose. ispanijoje bei maltoje 
taip pat veikia atskiri pirmosios instancijos teismai baudžiamosioms ir civilinėms byloms nagrinėti. 

kai kuriose valstybėse atskiroms bylų kategorijoms nagrinėti yra suformuoti ir specializuoti teismai. tokios ša-
lys, kaip belgija, ispanija, kipras, Liuksemburgas, prancūzija, vokietija, paprastai priskiriamos prie šalių, turinčių 
daug specializuotų teismų (cepeJ, 2008). pavyzdžiui, ispanijoje veikia teismai, pirmąja instancija nagrinėjantys 
tik smurto prieš moteris bylas (Ministerio de Justicia, 2010), prancūzijoje – atskiri pirmosios instancijos teismai 
nagrinėja nepilnamečių padarytų baudžiamųjų bei administracinės teisės pažeidimų bylas. kai kuriose kitose 
es valstybėse specializuoti teismai taip pat įkurti, tačiau jų nėra tiek daug, kiek aukščiau minėtose valstybėse. 

beveik visose es valstybėse veikia atskiri teismai, nagrinėjantys administracines bylas. tačiau, pavyzdžiui, aus-
trijoje, danijoje, Čekijoje, civilines, baudžiamąsias bei administracines bylas nagrinėja tie patys teismai. 

pažymėtina, jog kai kuriose es valstybėse (pavyzdžiui, danijoje, suomijoje, Švedijoje), be civilinių, baudžiamų-
jų bei administracinių bylų nagrinėjimo, teismams pavesta atlikti ir registro funkcijas (pavyzdžiui, nekilnojamo-
jo turto registracijos, jo įkeitimo, ginčų, kylančių dėl registracijos, sprendimo ir kt.).

antrosios (apeliacinės) instancijos teismai taip pat įeina į kiekvienos es valstybės narės teismų sistemą. papras-
tai valstybėje apeliacine instancija bylas nagrinėjančių teismų būna ne vienas, išskyrus kiprą, kur aukščiausias 
teismas yra vienintelė institucija, apeliacine tvarka nagrinėjanti skundus dėl pirmosios instancijos teismų pri-
imtų sprendimų. tuo tarpu austrijoje veikia 4  aukštesnieji žemių teismai, kurie yra apeliacinė instancija dėl 
žemių teismų sprendimų, o austrijos žemių teismai, kurių yra 20, yra apeliacinė instancija dėl 141 austrijos 
apylinkių teismų priimtų sprendimų. 

paprastai bendrosios teisės tradicijos bei skandinavijos valstybių teisėje nustatyta tik viena pirmosios instan-
cijos teismų sprendimų apskundimo forma – apeliacija. kita vertus, šiose valstybėse sprendimo peržiūrėjimas 
tiek tarpinės instancijos teisme, tiek aukščiausiame teisme vadinamas apeliacija, nors nagrinėjimo procedūra 
abiejose instancijose nėra identiška (Laužikas, mikelėnas ir nekrošius, 2005, p. 458). 

neskaitant bendrosios teisės tradicijos, skandinavijos valstybių, kipro ir maltos, kitose es šalyse veikia atitin-
kamas kasacinės (revizijos)4 instancijos teismas ar keli teismai, kaip yra, pavyzdžiui, vokietijoje, kur veikia Fe-
deralinis teisingumo teismas, Federalinis darbo ginčų teismas, Federalinis socialinių bylų teismas, Federalinis 
finansinių bylų teismas bei Federalinis administracinis teismas. 

svarbu paminėti, kad es valstybių teismų struktūros kinta, neretai inicijuojamos įvairios struktūrinės reformos. 
nors aiškias tendencijas teismų struktūrų formavimo srityje įžvelgti sunku, dažniausiai teismų sistemose stei-
giami specializuoti teismai, taip pat mažinamas pirmosios instancijos teismų skaičius (jungiant ar panaikinant 
teismus) (Švedijos, danijos pavyzdžiai). 

4  kasacija egzistuoja prancūzų teisės tradicijos šalyse, tuo tarpu revizija – vokiečių teisės tradicijos valstybėse.
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3.2.1.1.  es valstybių teismų sistemose vykdytų automatizavimo  
           iniciatyvų apžvalga

es teismų veiklos procesų automatizavimas pradėtas dar 1980 m. austrijoje, bet tik apie 1990 m. daugelis es 
valstybių pradėjo kompiuterizuoti teismus. bendriausia prasme es valstybių narių iniciatyvas teismų veiklos 
procesų automatizavimo srityje galima suskirstyti į kelias kategorijas.

iniciatyvos, skirtos tiesiogiai teisėjų bei teismo darbuotojų darbui palengvinti

 f iniciatyvos, susijusios su teisėjų bei teismo darbuotojų darbo palengvinimu, pradėtos netrukus po to, kai 
imta kompiuterizuoti teismų darbą apskritai. viena svarbiausių šios kategorijos iniciatyvų krypčių yra ta, 
jog ieškoma vis daugiau būdų, kaip palengvinti ir pagreitinti tekstų apdorojimo procesus. vienas tokių 
būdų – teisėjams bei teismo darbuotojams suteikta galimybė įvairių dokumentų projektus rengti elektro-
niniuose aplankuose. paminėtina, jog kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, austrijoje, tokiuose aplankuose 
kaupiama bylų medžiaga ir tokiu būdu rengiamasi bylos nagrinėjimui.

 f kita šios kategorijos iniciatyvų kryptis yra susijusi su siekiu tobulinti įvairias duomenų bazes bei kitokias 
informacijos paieškos sistemas, kuriomis savo veikloje kasdien naudojasi teisėjai bei teismo darbuotojai. 
intranetas, specializuotos interneto svetainės ir kt. suteikia galimybę rasti teismų sprendimams priimti 
reikalingą informaciją: teismai turi prieigą prie įstatymų, kitų teisės aktų, skundžiamų teismų sprendimų 
ir t. t. pastaruoju metu, augant naudojimosi specializuotomis svetainėmis mastams, vis daugiau dėmesio 
skiriama teisinės paieškos galimybėms internete.

 f taip pat paminėtina kai kuriose valstybėse (pvz., suomijoje) veikianti sistema, kai teisėjai turi prieigą prie 
vadinamųjų „standartinių sprendimų“. sukurta informacijos apie bylas sistema sudaro galimybę teisėjams, 
rengiantiems atitinkamą sprendimą byloje, pasinaudoti analogiškoje byloje priimtais sprendimais ir šitaip 
sutaupyti laiko, skiriamo sprendimų projektams rengti.

iniciatyvos, susijusios su bylų registravimu ir valdymu

 f tradiciniai teismų registracijos žurnalai ir kitokie registrai keičiami kompiuterizuotomis duomenų bazėmis. 
tokios duomenų bazės pirmiausia leidžia išvengti pasikartojančių, vienodų duomenų registravimo. pabrėž-
tina, jog tokios elektroninės bylų registravimo sistemos es valstybėse jau laikomos įprastomis. naujesnėse 
tokių bazių versijose kai kuriais atvejais ne rankiniu būdu, o automatiškai įregistruojami ir duomenys iš, 
pavyzdžiui, skenuotų dokumentų. 

 f pastaruoju metu es valstybių narių teismuose pradedamos diegti ir bylų valdymo sistemos. tokios sistemos 
padeda stebėti bylų eigą, leidžia teisėjams planuoti laiką ir palengvina byloje esančių dokumentų valdymą. 

iniciatyvos, susijusios su elektroniniu bendravimu ir keitimusi informacija 

 f pirmiausia tokį bendravimą supaprastina daugelyje šalių veikiančios teismų internetinės svetainės. Jose 
paprastai pateikiama tiek bendro pobūdžio informacija, tiek informacija apie teismo struktūrą bei veiklą, 
taip pat teisinė ir su bylomis susijusi informacija. kai kuriais atvejais internetinėse teismų svetainėse galima 
parsisiųsti ir įvairias dokumentų formas bei išsiųsti teismui elektroninius laiškus. 

 f kitas kai kuriose es valstybėse (pvz., austrijoje, suomijoje, Jungtinėje karalystėje) naudojamas būdas, 
skirtas abipusiam bendravimui palengvinti, – platus informacinių technologijų taikymas nedidelės vertės 
ieškinių bei neginčijamų skolų išieškojimo bylose.
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 f kai kurių valstybių (pvz., austrijos, vokietijos, nyderlandų ir kt.) teismai jau naudojasi videokonferencijų teikia-
mais privalumais. tokių techninių galimybių taikymo nauda ypač aiški baudžiamosiose bylose, kai sulaikyti as-
menys vietoj transportavimo iš vienos vietos į kitą videokonferencijų būdu yra apklausiami jų buvimo vietoje. 

iniciatyvos, susijusios su e. teisingumo plėtojimu ES

 f pastaruosius kelerius metus es valstybėse nemažai dėmesio skiriama ir e. teisingumo projekto įgyvendi-
nimui bei plėtrai. Šios iniciatyvos esmė – kiekvienoje es valstybėje narėje turėti portalą, kurio naudotojai 
galėtų rasti visapusišką kitų valstybių narių bei jų teismų informaciją. tokie portalai taip pat turi prisidėti 
prie valstybių teismų, kitų valdžios institucijų bei suinteresuotų asmenų bendradarbiavimo, palengvinti ir 
plačiosios visuomenės prieigą prie teisinės informacijos. Galiausiai didžiausia tokių portalų nauda siejama 
su prieiga prie elektroninių registrų (bankroto, komercinių, žemės ir nuosprendžių baudžiamosiose bylose 
registrų). vienas iš šios iniciatyvos rezultatų – bendras portalas (https://e-justice.europa.eu/), kuriame tei-
kiama informacija apie es 27 valstybių narių teisinių sistemų veikimą.

3.2.1.2.  es valstybių teismų sistemose taikomų kokybės vadybos  
         modelių apžvalga

kokybės vadybos sistemos ir modeliai buvo sukurti apie 1950 m. Japonijoje, siekiant pagerinti šalies gaminamų 
produktų įvaizdį eksporto rinkose (albers, 2008, p. 1). Šiuo metu kokybės vadyba, kokybės užtikrinimas yra tiek 
viešajame, tiek privačiame sektoriuose plačiai taikomi principai. kokybės vadybos supratimas ilgainiui kito ir 
galima išskirti du kokybės vadybos plėtros etapus:

 f kokybė – tai mažas klaidų skaičius. iš pradžių kokybės vadyba buvo plačiausiai taikoma gamybos sek-
toriuje, kur jos tikslas – mažinti produktų neatitikčių skaičių. tuo metu išpopuliarėjo tokios metodikos, kaip 
Six Sigma ar Lean;

 f kokybė – tai vartotojų poreikių atitikimas. Šiame plėtros etape kokybės vadyba pradėta taikyti ne tik 
vidaus procesams gerinti, bet ir vertinant bei gerinant procesus, kurie turi tiesioginės įtakos vartotojams. 
kokybė pradėta vertinti ne kaip neatitikčių skaičius ar kitas vidaus veiklos rodiklis, bet kaip vartotojų pasi-
tenkinimas organizacijų teikiamomis paslaugomis ar gaminamais produktais.

teismų sistemose kokybė ilgą laiką buvo suprantama kaip „teisingumo kokybė“, t. y. teisėjų priimamų sprendi-
mų kokybė. todėl kiekvienoje teismų sistemoje yra sukurti mechanizmai, kurie siekia užtikrinti teisėjų nepri-
klausomumą, nešališkumą, sąžiningumą, vienodą teisminę praktiką teismo viduje, asmenų, besikreipiančių į 
teismus, lygybę, galimybes į greitą teisingumo procesą ir kt. tačiau toks kokybės supratimas yra ribotas, nes 
visos priemonės yra skirtos teisėjų klaidų skaičiui mažinti. kokybės, kaip vartotojų poreikių atitikimo, suprati-
mas teismų sistemose pradėtas taikyti ganėtinai neseniai ir sėkmingų visapusiškų kokybės vadybos sistemų ar 
modelių įgyvendinimo pavyzdžių nėra daug.

modernios kokybės vadybos sistemos dažniausiai susideda iš trijų kertinių dalių: veiklos procesų nustatymo ir 
jų sąrašo sudarymo, kritinių veiklos procesų eigos dokumentavimo bei veiklos vertinimo rodiklių nustatymo. 
kadangi teismų veikla yra labai griežtai apibrėžta teisės aktų, teismuose diegiamos kokybės vadybos sistemos 
dažniausiai būna orientuotos į veiklos vertinimo rodiklių nustatymą, jų matavimo ir atitinkamų veiksmų planų 
sudarymo procesų sukūrimą.
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pirmoji moderni kokybės vadybos sistema pritaikyta Jungtinėse amerikos valstijose (toliau – Jav), kur 1987 m. 
pradėti kurti teismų veiklos standartai (angl. Trial Court Performance Standards) (albers, 2008, p. 2). 1990 m. šis 
modelis buvo pristatytas visuomenei. modelį sudarė 22 veiklos standartai, jiems vertinti nustatyti 68 rodikliai, 
suskirstyti į 5 pagrindines sritis:

 f teisingumo prieinamumas,
 f teisingumo vykdymo sparta,
 f teismų užtikrinamas lygybės, teisingumo ir sąžiningumo lygis,
 f teismų nepriklausomumas ir atskaitingumas,
 f visuomenės pasitikėjimas teismais.

Šis modelis buvo kritikuojamas dėl sudėtingumo, todėl 2005 m. Jav įdiegtas naujas, supaprastintas modelis 
CourTools, kurį sukūrė Jav nacionalinis valstybinių teismų centras. Šio modelio paskirtis buvo nustatyti 10 pa-
grindinių teismų sistemos rodiklių ir jų vertinimo metodus, kurie leistų greitai ir efektyviai įvertinti teismų vei-
klą. CourTools modelyje naudojami rodikliai nustatyti remiantis subalansuotų veiklos vertinimo rodiklių (angl. 
Balanced Scorecard) metodika. taip pat buvo parengtas kiekvieno rodiklio vadovas, kuriame pateikta siūloma 
kiekvieno rodiklio vertinimo metodika. 

europoje iniciatyvos teismų kokybės vadybos srityje prasidėjo apie 2002  m. atskirose valstybėse (nyderlan-
duose, suomijoje). visos europos mastu apie teismų kokybės valdymą prabilta 2004 m., kai piliečių laisvių, tei-
singumo ir vidaus reikalų komitetas prie europos parlamento paskelbė dokumentą apie baudžiamosios teisės 
kokybę bei baudžiamosios teisės suderinimą es valstybėse (pim albers, 2008, p. 3). Šiame dokumente iškelta 
idėja, kad es yra būtina sukurti bendrą atskaitos sistemą ir mechanizmą, kuris leistų įvertinti baudžiamosios 
teisės kokybę visoje es. tam buvo pasiūlyta sukurti bendrąją teismų statistikos sistemą, periodiškai atlikti teis-
mų sistemų lyginamąją analizę, reguliariai skleisti gerąją teismų praktiką bei vertinti teismų sistemų atitiktį 
kokybės reikalavimams.

Gerokai daugiau iniciatyvų teismų kokybės vadybos srityje pasiūlė 2002 m. įkurtas cepeJ. 2005, 2006 ir 2008 m. 
ši organizacija paskelbė ataskaitas apie es teismų sistemas, paremtas surinktais statistiniais duomenimis ir 
kokybine informacija. viena iš pagrindinių cepeJ veiklos sričių – teisminių procesų trukmės mažinimas ir teis-
mų posėdžių efektyvumo didinimas. cepeJ darbo grupės ir specialiai šiuo tikslu įkurtas teismų laiko valdymo 
centras satuRn (angl. Center for Judicial Time Management) paskelbė kelias dešimtis dokumentų, kuriuose ana-
lizuojamos ilgų teisminių procesų priežastys, teisminių procesų trukmė es šalyse, trukmių standartai, naudo-
jami europos Žmogaus teisių teisme, teikiamos rekomendacijos, kaip galima mažinti teisminių procesų trukmę 
(cepeJ, 2010).

2007 m. cepeJ įkurta speciali darbo grupė, skirta teismų kokybės vadybos praktikoms analizuoti (cepeJ-Gt-Qu-
aL). Šios darbo grupės tikslas – rinkti informaciją apie es valstybių teismų sistemose taikomus kokybės vadybos 
modelius, juos vertinti. vienas iš pirmųjų šios darbo grupės pasiektų rezultatų – sukurtas kokybiškos teismų 
veiklos kontrolinis sąrašas (cepeJ, 2008). tai įrankis, skirtas es valstybių teismų sistemoms padėti rinkti ir anali-
zuoti informaciją apie įvairius kokybės vadybos aspektus. Šis sąrašas skiriasi nuo kai kuriose valstybėse įdiegtų 
kokybės vadybos sistemų, nes juo remiantis kokybė analizuojama trimis lygiais: valstybės, teismų ir teisėjų. 
pagrindinės remiantis šiuo sąrašu analizuojamos temos:

 f teisingumo prieinamumas,
 f atskaitingumas ir skaidrumas,
 f teisėtumas ir visuomenės pasitikėjimas,
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 f teismų strategija ir veiklos kryptys,
 f teismų išteklių valdymas,
 f teismų procesų, mediacijos eiga,
 f teismų infrastruktūra,
 f priemonės, kuriomis užtikrinamas teisėjų nepriklausomumas, kompetencija ir etikos standartų laikymasis,
 f įvairių teismų sistemos aspektų vertinimas.

taip pat ši cepeJ darbo grupė yra inicijavusi mokslinį tyrimą, kurio tikslas  – apžvelgti es teismų sistemose 
taikomų kokybės vadybos modelių patirtį. Šio tyrimo metu numatoma atskirai analizuoti teismų sistemų „tei-
singumo kokybę“, „vadybos kokybę“ ir „kokybę iš visuomenės perspektyvos“. Šis mokslinis darbas visuomenei 
turėtų būti pristatytas 2010 m. pabaigoje (remiantis asmeninio susirašinėjimo su cepeJ atstovais duomenimis).

apžvelgus es valstybių patirtį diegiant kokybės vadybos sistemas ar jų fragmentus, galima konstatuoti, kad 
visapusiškų kokybės vadybos sistemų es valstybių teismų sistemose diegimo patirtis nėra plati. tam tikro lygio 
iniciatyvos buvo pradėtos daugelyje es valstybių (žr. 1 lentelę žemiau), tačiau visapusiškos kokybės vadybos 
sistemos yra įdiegtos tik keliuose danijos teismuose, suomijoje, Rumunijoje ir nyderlanduose (encJ Working 
Group - Quality management, 2009).

1 lentelė. es valstybių, kurių teismų sistemose taikomos kokybės iniciatyvos, sąrašas

misija, vizija ir 
strategija Vadovybė Skundų 
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vengrija Lietuva vokietija vengrija Latvija

Lietuva nyderlandai vengrija Lietuva Lietuva

nyderlandai Rumunija Latvija nyderlandai Rumunija

Rumunija Lietuva Rumunija slovėnija

slovėnija nyderlandai slovėnija

Rumunija

slovėnija

didžiausios kokybės vadybos iniciatyvos įgyvendintos nyderlanduose ir suomijoje. pastarojoje šalyje 1999 m. 
pradėtas „kokybės teismams“ (angl. Quality for Adjudication) projektas, kurio vienas iš pagrindinių tikslų – su-
kurti kokybės vertinimo rodiklius suomijos teismams (makkinen, 1999, p. 3). iki tol suomijoje buvo stebimi tik 
kai kurie operatyvinio lygmens (produktyvumo, greičio, kaštų) rodikliai, teismų veikla nereguliariai vertinta 
naudojantis įvairiomis apklausomis. naujieji rodikliai pirmiausiai buvo skirti visos teismo veiklos, kuri vyksta 
tarp teisėjo ir teismų sistemos vartotojo, kokybei įvertinti. Šiais rodikliais nesiekta įvertinti individualių teisėjų 
veiklos ar visų teismų veiklos procesų efektyvumo ir kokybės. iš viso buvo parengta 40 kokybės vertinimo kri-
terijų, kuriais vertinti 6 aspektai:

 f teisminis procesas (9 kriterijai),
 f teisminiai sprendimai (7 kriterijai),
 f komunikacija su susijusiomis institucijomis ir visuomene (6 kriterijai),
 f teisminio proceso greitis (4 kriterijai),
 f teisėjų kompetencija ir profesiniai įgūdžiai (6 kriterijai),
 f teismų organizacija ir vadyba (8 kriterijai).

Remiantis šiais 40 kriterijų suomijoje teismų analizės atliekamos kas 3–5 metus. skirtingais metodais (savęs ver-
tinimu, apklausomis, ekspertiniu vertinimu, statistine analize) kiekvienas kriterijus įvertinamas balais nuo 0 iki 5, 
gauti rezultatai apibendrinami, daromos išvados, rengiami veiksmų planai (utrecht Law Review, 2006, p. 4).

nyderlanduose 2002 m. buvo sukurta RechtspraaQ kokybės vadybos sistema, kuri yra daugiausiai teismų vei-
klos sričių apimanti bei daugiausiai komponentų turinti kokybės vadybos sistema es (albers, 2008, p. 5). Ši 
sistema, sukurta remiantis europos kokybės valdymo fondo (toliau – eFQm) (angl. European Foundation for 
Quality Management) kokybės vadybos modeliu (utrecht Law Review, 2008, p. 3), taikoma visiems nyderlandų 
teismams. eFQm modelis didžiausią dėmesį skiria kasdienės veiklos aspektams, susijusiems su:

 f lyderyste,
 f strategija,
 f žmogiškųjų išteklių valdymu,
 f turto ir kitų išteklių valdymu,
 f veiklos procesų valdymu,
 f vartotojais ir tiekėjais,
 f darbuotojais,
 f visuomene,
 f vadovybe ir steigėjais.
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Remiantis šiuo modeliu RechtspraaQ sudaryta iš trijų dalių: norminio reglamentavimo, vertinimo instrumentų 
ir kitų elementų. platesnis RechtspraaQ sistemos aprašymas pateikiamas skyriuje „3.2.2.3. nyderlandų patirtis: 
kokybės vadybos sistema“. 

3.2.2.  es valstybėse vykdytų reformų apžvalga

Šiame skyriuje pateikiama trijų es valstybių teismų sistemų apžvalga trimis pasirinktais aspektais, kurie yra 
aktualūs šios analizės kontekste. 

pirmiausia detaliau aprašoma danijoje vykdyta teismų sistemos struktūros reforma. Ši reforma pasirinkta dėl 
dviejų priežasčių. pirma, danijoje buvo pertvarkyta pirmosios instancijos teismų struktūra  – gerokai suma-
žintas apylinkių teismų skaičius. būtent tokios reformos reikalingumas neretai svarstomas Lietuvoje. Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija yra pateikusi du galimus apylinkių teismų jungimo variantus, analizėje taip 
pat siūloma apylinkių teismų jungimo alternatyva. antra, svarbu pabrėžti, kad danijos reforma buvo sėkmin-
ga – gerokai išaugo teismų išnagrinėjamų bylų skaičius, pagerėjo aptarnavimo kokybė. todėl svarbu suprasti 
šios reformos sėkmės priežastis ir prielaidas.

toliau aprašoma austrijos teismų sistemos veiklos automatizavimo patirtis. austrijoje įvairios iniciatyvos šioje 
srityje nuolatos vykdomos nuo 1980 m. ir ši valstybė yra pripažįstama lydere veiklos automatizavimo srityje 
tarp es valstybių teismų sistemų (austrijos teisingumo ministerija, 2008). austrijoje funkcionuoja bylų valdymo 
sistemos, sudarytos galimybės suinteresuotiems asmenims pateikti dokumentus internetu, teismo posėdžiai 
gali būti vykdomi pasitelkiant videokonferencijų ryšį. informacinės technologijos taikomos ir vykdant teisingu-
mą – teisėjui tam tikrose bylose pateikiami siūlomi sprendimai, surenkama visa reikiama informacija iš vals-
tybinių registrų. svarbu pabrėžti, kad austrija nuolatos tobulina turimus automatizavimo sprendimus, todėl 
analizuojant jos patirtį galima numatyti gaires, kaip ateityje veiklos automatizavimo funkcionalumas galėtų 
būti diegiamas teismų sistemoje. 

trečioji analizuojama es valstybė – nyderlandai. Šioje valstybėje nuo 2002 m. įgyvendintos didžiausios su ko-
kybės vadyba susijusios reformos, sukurta kokybės vadybos sistema RechtspraaQ (albers, 2008, p. 4). Ši sistema 
yra geriausiai žinoma es valstybių teismų sistemose, be to, nuo jos sukūrimo praėjo beveik 10 metų, tad jau 
galima vertinti reformos sėkmingumo priežastis ir prielaidas. svarbu paminėti, kad RechtspraaQ yra įvairiapusė 
sistema, į ją įeina didžioji dalis kitose es valstybėse taikomų kokybės vadybos elementų. 

3.2.2.1.  danijos patirtis: sėkminga teismų sistemos struktūros reforma

danija, 2007 m. pradėjusi teismų reformą, nuo 82 iki 24 sumažino apylinkių teismų skaičių. Ši reforma danijoje 
įvardijama kaip viena didžiausių nuo 1919 m., kai buvo priimtas danijos teismų įstatymas. pagrindinis reformos 
tikslas – sukurti geriausią galimą struktūrą, kuri leistų teismų sistemai atlikti jai skirtas funkcijas ir užtikrinti 
lankstų bei efektyvų, į funkcijų atlikimą orientuotą darbo organizavimą teismuose. 

prieš reformą 82  apylinkių teismų veiklų teritorijų dydžiai ir darbuotojų skaičius skyrėsi. net 48  apylinkių 
teismuose dirbo tik po vieną teisėją, o, pvz., kopenhagos apylinkės teisme jų dirbo 42 (andersen, 2008, p. 4). 
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daugelyje danijos apylinkių teismų dirbo iki 10 darbuotojų. po reformos buvo stengiamasi, jog apylinkės teis-
me dirbtų ne mažiau kaip 5–7 teisėjai ir teismo pirmininkas, kuris taip pat yra teisėjas, ir apie 50 darbuotojų 
(danmarks domstole, 2010). taip siekta optimizuoti teismų veiklos procesus, reformos metu sprendimai buvo 
priimami remiantis gerąja vadybos praktika. sujungus apylinkių teismus padaugėjo teisėjų atskiruose apylinkių 
teismuose, buvo sudarytos sąlygos teisėjų specializacijai. norėdamas išlaikyti reikiamą kvalifikaciją teisėjas pri-
valo nuolatos turėti bent minimalų bylų skaičių iš tos teisės srities, kurioje jis dirba. todėl teisėjų specializacijai 
yra reikalingas didesnis teismas, o tuo pačiu didesnė teismo veiklos teritorija. 

nacionalinė danijos teismų administracija 2007 m. metiniame pranešime pripažino, jog reformai reikia laiko 
(danmarks domstole, 2010). 2007 m. pirmojoje pusėje apylinkių teismų bylų nagrinėjimo trukmė buvo ilgesnė 
nei prieš reformą. tačiau ši statistika buvo nevienoda ir priklausė nuo regiono. tam įtakos turėjo skirtingas teis-
mo darbuotojų perkėlimo iš vienos darbo vietos į kitą procesas, darbuotojų adaptacija naujoje darbo vietoje ir 
dalies profesionalių darbuotojų išėjimas. tačiau atkreiptinas dėmesys, jog, perkeliant darbuotojus iš 82 apylin-
kių teismų į 24 naujus, buvo sudaromi teismų darbuotojų pageidautinų pareigybių sąrašai ir net 94 % darbuo-
tojų pasiūlytos pareigos, atitinkančios darbuotojų sąraše nurodytą pirmą pageidautiną pareigybę. 

atliekant tokius didelius pakeitimus 2007 m. sausio 1 d. į naują struktūrą teko perkelti ne tik darbuotojus, bet 
ir didelius kiekius duomenų, susijusių su bylomis, finansine apskaita. pirmaisiais mėnesiais po reformos tai 
sukėlė papildomų sunkumų. tačiau jau 2007 m. rudenį danijos apylinkių teismų statistiniai rodikliai pagerėjo. 

danijos teismų administracijos direktorius teigė, kad dėl įvykdytos teismų reformos ir pasiaukojančio visos teis-
mų sistemos darbo teismų veikla per kelerius metus tapo gerokai efektyvesnė (danmarks domstole, 2010). 

kaip nurodoma danijos teismų administracijos 2009 m. pranešime, apylinkių teismai 2009 m. gavo 27 % dau-
giau bylų nei 2007 m. toks ženklus bylų kiekio didėjimas yra siejamas su ekonomine krize. bet pažymėtina, 
jog per šį laikotarpį taip pat 31 % padidėjo išnagrinėtų bylų skaičius. nors įvykdžius reformą danijos apylinkių 
teismai išnagrinėjo daugiau bylų, tarp jų ir sudėtingesnių, tačiau reformos pradžioje susikaupęs bei ekonomi-
nės krizės metu stipriai padidėjęs bylų skaičius negalėjo būti greitai sumažintas. todėl 2009 m. pabaigoje buvo 
pasitelkta daugiau darbuotojų, ir 2010 m. neišnagrinėtų bylų skaičius sumažėjo. 

pažymėtina, jog 2007  m. danijos teismų reforma apėmė ne tik apylinkių teismų skaičiaus mažinimą, bet ir 
didžiosios dalies bylų, kurios prieš reformą buvo nagrinėjamos pirmąja instancija dviejų aukštesniųjų teismų, 
perdavimą apylinkių teismų jurisdikcijai bei civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procedūrų pakeitimus. 
trečia reformos dalis yra susijusi su žemės registru, kuriam apylinkių teismai iki reformos turėjo skirti nemažą 
darbo laiko dalį. Reformuoti apylinkių teismai nebeatlieka šių funkcijų, jos perduotos Žemės registro teismui. 

taigi danijos atliktų reformų patirtis galėtų būti vertinga Lietuvai svarstant mažų apylinkių teismų darbo efek-
tyvumo gerinimo problemas ir vienodinant visų tos pačios grandies teismų darbo krūvius. tačiau, kaip rodo 
patirtis, teigiamų rezultatų pasiekiama ne iš karto, tam reikalingas tam tikras pereinamasis laikotarpis. 

3.2.2.2.  austrijos patirtis: veiklos procesų automatizavimas

austrija laikoma viena pirmaujančių šalių visoje europoje, itin sėkmingai įgyvendinanti su informacinių tech-
nologijų diegimu susijusias reformas. pirmosios informacinės technologijos šioje šalyje pradėtos taikyti dar 
1980 m. (maurer, 2006, p. 1). 1986 m. buvo sukurtas elektroninių prašymų dėl teismo sprendimo vykdymo 
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priėmimo funkcionalumas, 1990  m. elektroniniu būdu pradėta vykdyti komunikacija tarp teismų ir proceso 
dalyvių. austrija buvo pirmoji valstybė pasaulyje, įgyvendinusi tokį sprendimą. tačiau 1997 m. naudojamos 
informacinės technologijos nebepatenkino poreikių, jų nebuvo galima atnaujinti, todėl buvo inicijuotas pro-
jektas Redesign, kuris truko 5 metus. vykdant šį projektą sukurta nauja teismų veiklos automatizavimo sistema 
Verfahrensautomation Justiz (toliau – vJ).

pagrindinė vJ sistemos funkcija yra bylų nagrinėjimo dokumentavimas. anksčiau bylos įvykių dokumentavi-
mas buvo vykdomas bylos žurnale, šiuo metu tokių registracijos žurnalų yra visiškai atsisakyta. vJ sistema yra 
nuolatos papildoma naujomis funkcijomis, kurios visos prisideda prie galutinio sistemos tikslo – visiško bylų 
skaitmeninimo. toliau pateikiami svarbiausių vJ sistemos komponentų aprašymai. 

centrinė dokumentų spausdinimo ir siuntimo įranga. teismai naudojasi austrijos valstybinio kompiu-
terių centro dokumentų spausdinimo įranga spausdinti, dėti į vokus ir siųsti beveik visus teismų sukuriamus 
dokumentus. Ši įranga yra tiesiogiai susieta su vJ sistema, todėl teismo darbuotojui pakanka kelių mygtukų pa-
spaudimų, kad dokumentas būtų išspausdintas ir paruoštas siųsti. taip atsisakoma dalies teismo raštinių anks-
čiau turėtų dokumentų apdorojimo funkcijų, sumažinamas teismo raštinių darbuotojų darbo krūvis. 2005 m. 
naudodamiesi šia įranga teismai išsiuntė daugiau nei 10 mln. dokumentų (maurer, 2006, p. 5).

automatinis teismo mokesčių rinkimo mechanizmas. pagal austrijos teisę šalių atstovai atsako už teis-
mo mokesčių mokėjimą. kadangi vJ sistemoje yra saugomi visų austrijos advokatų asmens duomenys, adresai 
ir banko sąskaitos, teismo mokesčiai iš jų sąskaitų nuskaitomi automatiškai. todėl teismo mokesčiai yra suren-
kami visada, kai proceso šaliai atstovauja advokatas. 2005 m. taip buvo surinkta 182 mln. eurų.

išorinė prieiga prie bylos medžiagos. nuo 2004 m. austrijoje advokatai, antstoliai ir kiti asmenys turi spe-
cialią internetinę prieigą, kuria naudodamiesi gali sužinoti apie nagrinėjamos bylos eigą, gauti informacijos 
apie naujus įvykius byloje, susipažinti su bylos medžiaga. Ši prieiga yra mokama – priėjimas prie vienos bylos 
medžiagos kainuoja 1 eurą. pagrindinis šio vJ sistemos komponento sukūrimo tikslas buvo sumažinti advokatų 
telefono skambučių į teismus skaičių. pripažįstama, kad iš pradžių šis funkcionalumas nebuvo populiarus – 
2005 m. suteikta tik apie 7 000 prieigų prie skirtingų bylų. tačiau vėliau, sukūrus finansinius motyvus naudotis 
internetine prieiga, šio sistemos komponento populiarumas išaugo kelis kartus.

Elektroninio, teisiškai pripažįstamo susirašinėjimo funkcionalumas. elektroniniu susirašinėjimu va-
dinama popieriaus nereikalaujanti, struktūrizuota elektroninė komunikacija tarp teismo ir proceso dalyvių. 
Faksas ir elektroninis paštas nėra įtraukiami į šį apibrėžimą, nes jie nėra struktūrizuoti komunikacijos būdai. 
austrijoje yra sukurtas funkcionalumas, kuris leidžia elektroniniu būdu advokatams pateikti dokumentus, 
teismai taip pat gali proceso dalyviams dokumentus siųsti elektroniniu formatu. Šis komunikacijos būdas yra 
pripažįstamas tokiu pat teisėtu, kaip ir tradiciniai komunikacijos būdai (dokumentų siuntimas paštu, įteikimas 
asmeniškai ir kt.). siekiant užtikrinti tokio susirašinėjimo saugumą, neseniai austrijoje pradėtas taikyti elektro-
ninis parašas. 2007 m. šia sistema buvo išsiųsta 85 % teismo baigiamųjų procesinių dokumentų, gauta 65 % 
prašymų vykdyti teismo sprendimą. iš viso 2007 m. šia sistema proceso dalyviai pateikė 4,7 mln. dokumentų, 
teismai išsiuntė 2,3 mln. dokumentų (austrijos teisingumo ministerija, 2008). apskaičiuota, kad vidutiniškai 
per metus ši sistema padeda sutaupyti iki 3 mln. eurų (maurer, 2006, p. 6).

teismų sprendimų skelbimo mechanizmas. austrijos teisė numato, kad dauguma teismo sprendimų, ku-
rie priimami atsakovui nedalyvaujant, turi būti viešai skelbiami. anksčiau tai buvo daroma vietos žiniasklaidoje, 
teismų skelbimų lentose ar interneto svetainėse. tačiau ši procedūra nebuvo efektyvi: ji užėmė daug laiko, rei-
kalavo nemažų išlaidų bei nepasiekė reikiamos visuomenės dalies. todėl 2000 m. buvo sukurtas vadinamasis 
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„teismo įsakymų“ portalas5. Šioje interneto svetainėje automatiškai pateikiami teismo sprendimai, kurie turi 
tokią pat teisinę reikšmę, kaip ir publikacijos žiniasklaidoje. portale skelbiami teismo sprendimai dėl bankroto 
bylų, nekilnojamojo turto aukcionų, komercinio registro įrašų, asmenų pripažinimo mirusiais ir kt.

dokumentų archyvas. 2005 m. visi komercinio registro teismų, o 2006 m. žemės registro teismų dokumentai 
buvo perkelti į elektroninę erdvę. Šiuos dokumentus suinteresuoti asmenys gali pasiekti naudodamiesi specia-
lia prieiga, nauji dokumentai taip pat automatiškai perkeliami į teismų archyvus. ateityje tokią archyvavimo 
tvarką planuojama pritaikyti visuose austrijos teismuose.

austrijoje yra išplėtota ne tik vJ sistema, bet ir kitas funkcionalumas, kuris leidžia sparčiau vykdyti teismų vei-
klą. teisėjai sėkmingai naudojasi balso atpažinimo įranga, kuria galima balsu rengti įvairius procesinius doku-
mentus, o tai gerokai greitesnis ir efektyvesnis procesas, nei tą darant kompiuteriu ar raštu. teismuose plačiai 
naudojama videokonferencijų įranga – ji pasitelkiama į pagalbą, kai apklausiami proceso dalyviai kitose šalies 
vietose nei įsikūręs teismas. dažniausiai ši įranga pritaikoma tais atvejais, kai apklausiamas asmuo, esantis įka-
linimo įstaigoje, taip pat apklausiant reikiamų sričių ekspertus. taip ne tik sutaupoma su asmenų transportavi-
mu ar kelione susijusių išlaidų, bet ir neretai paspartinamas teisminis procesas – naudojant videokonferencijų 
įrangą nebelieka poreikio derinti veiksmus su kitomis institucijomis ar prašyti kitų teismų pagalbos apklausiant 
proceso dalyvius. be to, kai kuriuose teismuose yra įkurti atskiri dokumentų apdorojimo padaliniai. Jei teisme 
dėl didelio darbo krūvio nėra galimybės per numatytą laiką (48 valandas) parengti teismo posėdžio protokolo, 
teismo posėdžio garso įrašas yra siunčiamas šių padalinių darbuotojams, kurie pagal pateiktą įrašą dokumen-
tuoja teismo posėdžio eigą. tokiomis paslaugomis gali naudotis ne tik to teismo, kuriame yra toks padalinys, 
darbuotojai, bet ir kiti teismai. svarbu paminėti, kad taip ne tik didėja teismo veiklos sparta ir sutaupoma 
pagalbiniams darbuotojams skiriamų lėšų, bet ir užtikrinamas teismo posėdžių protokolų objektyvumas, nes 
juos rengia su nagrinėjama byla nesusiję asmenys.

apibendrinant austrijos patirtį galima teigti, kad šioje valstybėje įgyvendintos veiklos automatizavimo iniciatyvos 
turėtų būti sektinas pavyzdys Lietuvai. atsižvelgiant į tai, jog veiklos automatizavimo projektai austrijoje vykdomi 
gana seniai, šių projektų patirtis būtų neįkainojama teismų sistemai Lietuvoje – būtų galima ne tik pritaikyti gero-
sios praktikos pavyzdžius, bet ir sužinoti iniciatyvų metu patirtas nesėkmes, jų priežastis. Reikia pasakyti, kad toles-
nis austrijos teismų sistemos veiklos automatizavimas yra vykdomas sistemingai, rengiamos ilgalaikės it valdymo 
strategijos. todėl siūloma ne tik vadovautis austrijos patirtimi, bet ir nuolatos stebėti, kokios tolesnės iniciatyvos 
yra numatomos šioje valstybėje, užmegzti glaudžius ryšius su it specialistais austrijos teismų sistemoje.

Žvelgiant į konkrečias veiklos automatizavimo iniciatyvas, rekomenduojama Lietuvoje ilgalaikėje perspektyvo-
je apsvarstyti centralizuotų aptarnavimo įstaigų steigimo galimybes. dokumentų spausdinimas ir siuntimas, 
teismo posėdžių protokolų rengimas pagal garso įrašus yra tos sritys, į kurias rekomenduojama kreipti didžiau-
sią dėmesį. taip pat labai svarbi austrijos patirtis motyvuojant vartotojus naudotis moderniosiomis technolo-
gijomis. siūloma sukurti finansines paskatas naudotis naujai kuriamomis elektroninėmis paslaugomis ir Lietu-
voje, pvz., teikiant informaciją internetu taikyti mažesnius įkainius, ar atvirkščiai – apmokestinti kai kurias ne 
internetu teikiamas paslaugas, taip skatinant daugiau vartotojų naudotis moderniomis technologijomis. tačiau 
svarbu pabrėžti, kad pirmiausia Lietuvoje turėtų būti įgyvendintos esminės veiklos automatizavimo iniciaty-
vos – dokumentų pateikimas internetu, patogesnis bylų informacijos valdymas. Šios bei kitos iniciatyvos ir jų 
įgyvendinimo galimybės pateikiamos tolesniuose analizės skyriuose.

5 portalo adresas internete http://edikte.justiz.gov.at
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3.2.2.3.  nyderlandų patirtis: kokybės vadybos sistema

nyderlanduose apie poreikį reformuoti teismų sistemą pradėta kalbėti apie 2000 m., kai valstybės teismų sis-
tema susidūrė su šiais iššūkiais (nyderlandų teismų taryba, 2005, p. 1):

 f dėl sudėtingėjančių tarptautinių santykių prekybos ir gamybos sektoriuose kilo didesnis tarptautinės teisės 
žinių poreikis;

 f sparčiai plečiantis es vis didesnį vaidmenį teismuose pradėjo vaidinti es teisė, kilo iššūkių dėl asmenų, 
kalbančių užsienio kalbomis ar įpratusių prie kitokios kultūros, aptarnavimo;

 f medicininių technologijų plėtra reikalavo naujų žinių, kurios padėtų suprasti, kaip turėtų būti vertinami 
įvairūs moraliniai aspektai su šiomis technologijomis susijusiose bylose;

 f reikėjo strateginių sprendimų, kaip informacinės technologijos gali būti panaudotos teismuose;
 f kilo poreikis apsaugoti teismus ir teisėjus nuo politinių sprendimų.

tuo metu nyderlandų teismuose, bandant spręsti dalį šių iššūkių, jau buvo pradėtos įgyvendinti iniciatyvos, 
tačiau jos nebuvo centralizuotai koordinuojamos, neretai pritrūkdavo finansinių išteklių. todėl 2002 m. buvo 
įkurta teismų taryba, kuriai perduota dalis atsakomybės, anksčiau priklausiusios nyderlandų teisingumo minis-
terijai (Worldbank, 2004, p. 3). taip nyderlandų teismų sistema tapo savarankiška ir mažiau priklausoma nuo 
politinės valdžios, tačiau taip pat atsakinga už savo veiklą.

nyderlandų teismų taryba nėra atsakinga už teismų teisingumo vykdymo veiklą, tačiau teismai jai yra atskaitingi 
tokiais klausimais, kaip išteklių panaudojimo efektyvumas ar kokybės iniciatyvų įgyvendinimas. teismų taryba taip 
pat turi teisę inicijuoti nepatenkinamai savo veiklą vykdančios teismų vadovybės nušalinimą (kiekviename teisme yra 
valdyba, sudaryta iš civilinių, baudžiamųjų ir administracinių bylų skyrių pirmininkų, veiklos direktoriaus ir prezidento).

pagrindinė teismų tarybos iniciatyva nuo 2002  m. yra visapusiškos kokybės vadybos sistemos RechtspraaQ 
kūrimas ir palaikymas. RechtspraaQ yra taikoma visuose nyderlandų teismuose (19 apylinkių teismų, 5 ape-
liaciniuose teismuose, aukščiausiajame Hagos teisme, centriniame apeliaciniame teisme, administraciniame 
prekybos ir pramonės teisme bei valstybės taryboje). Šios sistemos tikslas – sukurti sąlygas teismams nuose-
kliai gerinti savo veiklos kokybę (utrecht Law Review, 2008, p. 2).

RechtspraaQ sudaro trys pagrindinės dalys: norminė bazė, vertinimo instrumentai ir kiti elementai (žr. 3 sche-
mą žemiau).

3 schema. kokybės vadybos sistemos RechtspraaQ sudėtinės dalys 
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norminė bazė

 f kokybės vadovas. RechtspraaQ kokybės vadovas nurodo, kokios teismų veiklos sritys (tiek administraci-
nės, tiek teisingumo vykdymo) turėtų būti vertinamos kokybės perspektyvos aspektu, nustato pagrindi-
nius principus, kuriais vadovaujantis turėtų būti vertinama teismų veikla. Šis kokybės vadovas teismuose 
yra naudojamas kaip kontrolinis sąrašas – pačias kokybės užtikrinimo procedūras kuria ir pritaiko kiekvie-
nas teismas (ar net jo skyrius) atskirai. toks veiklos modelis leidžia pasiekti, kad valdymo procedūros yra 
glaudžiai susijusios su vykdoma teisine veikla.

 f teismų veiklos vertinimo sistema. Šios sistemos tikslas – bendrai vertinti teismų (ir jų skyrių) veiklą 
įvairiais kokybės aspektais ir šitaip sukurti galimybes palyginti skirtingų teismų veiklą, inicijuoti veiklos 
gerinimo iniciatyvas. sistema vertinami tokie teismų veiklos aspektai, kaip teisėjų nepriklausomumas ir 
skaidrumas, kompetencijos, teisėjų bendravimas su proceso šalimis, teismo praktikos vieningumas, teismi-
nio proceso greitis ir galimybės jį baigti laiku.

Vertinimo instrumentai

 f Visapusiška teismo analizė. kas 2 metus kiekviename teisme atliekama visapusiška veiklos analizė re-
miantis eFQm modelio principais. teismo vadovybė įvertina progresą visose eFQm modelyje numatytose 
srityse, pagal nustatytą problematiką sudaro veiksmų planą 2 metų periodui.

 f Vartotojų apklausa. teismai privalo kas 4 metus atlikti į teismus besikreipiančių asmenų apklausas, ku-
riose skirtingų interesantų grupių prašoma įvertinti įvairius teismų ir teisėjų veiklos aspektus (pvz., teisėjo 
bendravimas su proceso šalimis, teisėjų sprendimų suprantamumas, teismo posėdžių pradžia laiku ir kt.). 
apklausiamos ne tik proceso šalys ir jų advokatai, bet taip pat ir grupės, kurios su teismais susiduria savo 
kasdienėje veikloje (prokurorai, tyrėjai ir kt.). kai kurie teismai atlieka tikslinių grupių interviu siekdami 
giliau išanalizuoti apklausų rezultatus.

 f darbuotojų apklausa. teismai kas 4 metus atlieka savo darbuotojų apklausą, kurioje teismo darbuotojų 
prašoma įvertinti pasitenkinimą darbu, vadovybe, galimybes tobulėti. Remiantis šios apklausos rezultatais 
inicijuojami projektai, skirti darbuotojų motyvacijai didinti, teismų veiklai gerinti.

 f Ekspertų vizitai. kartą per 4  metus teismą aplanko specialus komitetas, kurį sudaro išorės ekspertai 
(pvz., universitetų profesoriai, prokurorai, advokatai ir kt.). Šių ekspertų vizitų metu analizuojama teismų 
veikla tam tikru specifiniu aspektu, pvz., 2006 m. vizitų metu analizuota teismų darbo kokybė, teismų ir 
teisėjų gebėjimai bendrauti su visuomene bei kokybės vadybos sistemų plėtra. pagrindinis šių vizitų tiks-
las – užtikrinti, kad visuomenė pakankamai gautų objektyvios informacijos apie teismų veiklą.

 f Vidaus auditas. vidaus audito metu analizuojama, ar teismas atitinka kriterijus, numatytus kokybės 
vertinimo sistemoje. teismai auditą gali atlikti pačių sukurtų klausimynų pagrindu arba vadovaudamiesi 
klausimais, parengtais pagal kokybės vertinimo sistemos dalis.

kiti elementai

 f tarpusavio peržiūros. tarpusavio peržiūros yra konsultacijos, vykdomos tarp kelių tokį patį darbą atlie-
kančių asmenų, kurie nedirba kartu (pvz., skirtingų teismų teisėjų). pavyzdžiui, vienoje iš taikomų tarpu-
savio peržiūros formų teisėjai stebi ir komentuoja teismo posėdžio įrašą, jame dalyvavusio teisėjo darbą. 
tarpusavio peržiūros yra orientuotos į teisėjų (ar kitų darbuotojų) elgsenos aspektus. teisiniai aspektai yra 
analizuojami teisėjų rūmuose ar teisėjų susirinkimuose. tarpusavio peržiūrų rezultatai neskelbiami.

 f Skundų valdymo procedūros. nuo 2002  m. visuose nyderlandų teismuose taikoma vienoda 
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administracinių skundų priėmimo procedūra. Ši procedūra apima skundus dėl teisėjų ar teismo darbuotojų 
elgesio, bendros teismo veiklos, bet ne skundus dėl teisėjų sprendimų. Šios procedūros tikslas yra užtikrinti, 
kad visi skundai būtų priimami ir registruojami vienodai. taip sudaromos sąlygos objektyviai apibendrinti 
gaunamus skundus bei imtis atitinkamų kokybės gerinimo veiksmų. visi skundai kasmet skelbiami anoni-
mine forma.

svarbu pabrėžti, kad RechtspraaQ sistema yra nuolat tobulinama. teismų taryba sudaro trejų metų strategi-
nius planus, į kuriuos įtraukiamos pagrindinės numatomos iniciatyvos, kaip toliau tobulinti kokybės vadybos 
sistemas nyderlandų teismuose. 2008–2011 m. pagrindinis dėmesys skiriamas kokybės standartų tobulinimui 
šiose srityse (nyderlandų teismų taryba, 2005, p. 3):

 f teismo sprendimų aiškinimo gerinimas; 
 f teismo procesų, kuriuose bylą nagrinėja teisėjų kolegijos, dalies didinimas;
 f laiko trukmės, skirtos faktinėms bylos aplinkybėms aiškintis, ilginimas.

vienas iš nyderlandų teismų tarybos atstovų yra nurodęs 5 pagrindines priežastis, dėl kurių kokybės vadybos 
sistemos diegimas nyderlandų teismų sistemoje buvo sėkmingas (nyderlandų teismų taryba, 2005, p. 3). pir-
ma, teisėjai buvo įtraukti į kaitos procesą ir jį palaikė. antra, nyderlanduose nuo seno tarp teisėjų ir reformą 
finansavusios institucijos (nyderlandų teisingumo ministerijos) buvo geri santykiai. trečia, sukurta viena insti-
tucija (teismų taryba), kuri buvo atsakinga už reformos raidą ir galėjo diskutuoti reformos tikslingumo temo-
mis su visuomene. ketvirta, reformos pradėtos teismams turint gerą infrastruktūrą – teismų pastatai buvo at-
naujinti 1995–2000 m., todėl nebuvo techninių kliūčių įgyvendinti reformą. penkta, nyderlandų teisėjai buvo 
pasirengę išmokti vadybos subtilybes ir prisiimti ne tik teisingumo vykdymo, bet ir teismų, kaip organizacijų, 
valdymo funkciją. tikėtina, kad, be teisėjų palaikymo ir įsitraukimo į šį procesą, RechtspraaQ sistema nebūtų 
taip sėkmingai įgyvendinta, o gal ir iš viso būtų žlugusi.

nagrinėjant galimybes nyderlandų teismų sistemos kokybės vadybos patirtį perkelti į teismų sistemą, siūlo-
ma daugiausiai dėmesio atkreipti į RechtspraaQ norminę bazę. vadovaujantis nyderlanduose sukurtu kokybės 
vadovu bei kokybės vertinimo sistema būtų galima parengti panašią metodiką Lietuvos teismams. ypač pa-
trauklus kokybės vadovo modelis, kuris, nors ir nurodo gaires, kas turi būti vykdoma teismuose, palieka daug 
laisvės, kaip tai turėtų būti įgyvendinta. tikėtina, kad šis modelis tiktų teismų sistemoje, kur kiekviename teis-
me veikla organizuojama kiek skirtingai, be to, kiekvienas teismas yra nepriklausoma institucija. kokybės ver-
tinimo sistema taip pat galėtų būti naudojama kuriant vadovybės ataskaitų paketą teismų sistemoje (plačiau 
apie šią rekomendaciją – analizės skyriuje, aprašančiame nta veiklos procesų rekomendacijas). 

taip pat svarbu atsižvelgti ir į prielaidas, kurios leido sėkmingai įgyvendinti RechtspraaQ sistemą. pirma, būtina 
supažindinti teisėjus su vykdomomis reformomis ir gauti jų palaikymą. antra, kokybės vadybos sistemos vei-
kimui užtikrinti ypač svarbus teisėjų tarybos arba nta vaidmuo. be centrinės institucijos, kuri nuolatos stebėtų 
ir tobulintų kokybės vadybos sistemą, būtų sunku įgyvendinti tokią iniciatyvą. Reikia pasakyti, kad teisėjų ta-
rybos atitikmuo nyderlanduose yra nuolatos veikianti institucija (o ne susirenkanti į posėdžius, kaip Lietuvos 
atveju), todėl jai RechtspraaQ sistemą prižiūrėti yra paprasčiau. Lietuvoje diegiant kokybės vadybos sistemą 
rekomenduojama suformuoti nuolatinę teisėjų komisiją prie teisėjų tarybos ar komitetą arba dalį kokybės va-
dybos priežiūros funkcijų perduoti nta. 

taip pat reikia pasakyti, kad RechtspraaQ vertinami ne tik administraciniai teismų veiklos aspektai, bet ir teisin-
gumo vykdymo kokybė. Lietuvoje šiuo metu taip pat yra kokybės vadybos elementų, susijusių su teisingumo 
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vykdymo kokybės užtikrinimu (teisėjų vertinimas, teismo proceso trukmės stebėjimas). tačiau pirmosios pla-
nuojamos diegti kokybės vadybos sistemos teismuose bus kuriamos nesikišant į teisingumo vykdymą. nyder-
landų patirtis rodo, kad visapusiškas kokybės užtikrinimas teismuose neįmanomas tik vertinant teismų admi-
nistracinę veiklą, todėl Lietuvoje pradedamos kokybės vadybos iniciatyvos taip pat turėtų apimti ir teisingumo 
vykdymo kokybės aspektus.

3.3.  teismų sistemos apkrovos ir darbo krūvio analizė

Šiame analizės skyriuje nagrinėjamas teismų sistemos apkrautumas. visų pirma išanalizuojamas apkrautumo 
kitimas teismų sistemoje 2006–2009 m., nustatomos bylų kategorijos, kurių skaičiaus pokytis darė didžiausią 
poveikį bendrai teismų sistemos apkrovai. toliau pateikiama teismų apkrovos analizė  – nagrinėjama, kurių 
kompetencijų teismuose labiausiai išaugo gaunamų bylų skaičius.

aptarus teismų sistemos apkrovą ir jos kitimą, pateikiama darbo krūvio analizė. pirma, nagrinėjamas skirtingų 
kompetencijų teismų darbo krūvis (skaičiuojamas kaip gaunamų bylų, tenkančių vienam teisėjui, skaičius). 
antra, analizuojamas darbo krūvio pasiskirstymas tarp vienos kompetencijos teismų.

siekiant objektyviai įvertinti teismų sistemos apkrovos ir darbo krūvio dinamiką, pateikiamas es valstybių ir 
mūsų šalies teismų sistemų palyginimas statistiniu aspektu. analizuojami teismų sistemų dydžio, apkrovos ir 
darbo krūvio aspektai.

visos rekomendacijos, kurios teikiamos remiantis šiame skyriuje atlikta apkrovos ir darbo krūvio analize, prista-
tomos analizės skyriuje „Rekomendacijos teismų sistemos struktūrai tobulinti“.

3.3.1.  visos teismų sistemos apkrovos analizė

vienas iš didžiausių dabartinių teismų sistemos iššūkių yra smarkiai išaugęs ir netolygus darbo krūvis. Re-
miantis Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalgų duomenimis (teismai.lt, 
2007–2010) 2006–2009 m. teismų sistemos gaunamų bylų (i instancija) skaičius išaugo 46 % (vidutiniškai 
14 % per metus). didžiausią įtaką tam padarė net 62 % per trejus metus padidėjęs civilinių bylų skaičius, kuris 
iš viso sudarė 67,8 % visų i instancija gaunamų nagrinėti bylų. taip pat gerokai padaugėjo (76 % per trejus 
metus) gaunamų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų (toliau – atp), kurie sudarė 24 % visų i instancija 
nagrinėjamų bylų. taip atsitiko priėmus atpk pakeitimus, kurių pagrindu didelė atp bylų dalis iš policijos buvo 
perduota nagrinėti apylinkių teismams. pažymėtina, kad gaunamų nagrinėti baudžiamųjų bylų skaičius išliko 
beveik nepakitęs: 2006 m. gautos 17 245, 2009 m. – 17 534 bylos (2 % pokytis). 
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1 diagrama. teismų sistemoje i instancija gaunamų bylų dinamika 2006–2009 m. 

apeliacinių bylų skaičius taip pat išaugo. palyginti su 2006 m., 2009 m. apeliacinėse instancijose išnagrinėta 
47 % daugiau bylų. civilinių apeliacinių bylų skaičius padidėjo 58 %, baudžiamųjų apeliacinių bylų – 34 %. 
tačiau vertinant apeliacinių bylų dinamiką būtina atsižvelgti į tai, kad apeliacinės bylos sudaro tik 5 % visų teis-
mų sistemos nagrinėjamų bylų ir jų skaičiaus augimas daro tik mažą poveikį bendrai teismų sistemos apkrovai. 

kitas svarbus teismų sistemos apkrovos analizės aspektas – i ir apeliacine instancija gautų bylų kitimo san-
tykis. Šis santykis leidžia preliminariai įvertinti, ar dėl padidėjusios apkrovos nenukentėjo teismų priimamų 
sprendimų kokybė, t. y. ar apeliacinių skundų skaičiaus padidėjimas gali būti paaiškinamas remiantis tik abso-
liučiu gaunamų bylų skaičiaus padidėjimu. kaip aukščiau minėta, bendras gaunamų apeliacinių bylų skaičius 
2006–2009 m. išaugo šiek tiek daugiau nei i instancijoje gaunamų bylų (atitinkamai 47 % ir 46 %). tačiau 
analizuojant civilines ir baudžiamąsias bylas matyti, kad šių bylų dinamika yra visiškai skirtinga (teismai.lt, 
2010). Gaunamų apeliacinių civilinių bylų skaičius išaugo kiek mažiau nei gaunamų i instancija (atitinkamai 
58 % ir 62 %). iš to galima spręsti, kad teismų sistema sėkmingai susidorojo su smarkiai padidėjusiu šių bylų 
kiekiu. baudžiamųjų bylų statistika (gauta 33 % daugiau apeliacinių bylų ir 2 % daugiau i instancijos bylų) lei-
džia teigti, kad baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procese turėjo įvykti žymių pokyčių. tikėtina, kad gilesnė analizė 
atskleistų, jog toks pasikeitimas yra teisės aktų pokyčių įtaka, tačiau galimybė, kad galėjo suprastėti teismų 
priimamų sprendimų kokybė, taip pat nėra atmestina.

detaliau analizuojant i instancija gautų bylų dinamiką, svarbu nustatyti pagrindines bylų skaičiaus didėjimo 
priežastis. nagrinėjant civilinių bylų skaičiaus kitimą matyti (žr. 2 diagramą), kad daugiausiai prie bendro bylų 
skaičiaus augimo prisidėjo bylos, susijusios su prievolių teise, – jų 2009 m. gauta 66 839 (119 %) daugiau nei 
2006 m. 
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2 diagrama. i instancija gautų civilinių bylų skaičiaus kitimas 2006–2009 m.

Šių bylų skaičiaus padidėjimas sudarė beveik 75 % visų civilinių bylų skaičiaus padidėjimo (arba 60 % visų bylų, 
gautų nagrinėti i instancija, skaičiaus padidėjimo). prievolių teisės kategorijos bylų skaičiaus augimą lėmė tam 
tikrų bylų, kylančių iš sutartinių teisinių santykių, skaičiaus didėjimas (teismai.lt, 2010):

 f bylos dėl paskolos: gauta 18 334 (5,29 karto) daugiau bylų, 17 % visų bylų skaičiaus padidėjimo;
 f bylos dėl pardavimo ir pirkimo: gauta 14 468 (56 %) daugiau bylų, 13 % visų bylų skaičiaus padidėjimo;
 f bylos dėl atlygintinų paslaugų teikimo (paslaugų sutarties): gauta 11 782 (313 %) daugiau bylų, 

11 % visų bylų skaičiaus padidėjimo;
 f bylos dėl vartojimo kredito: gauta 11 157 (14,29 karto) daugiau bylų, 10 % visų bylų skaičiaus padi-

dėjimo;
 f bylos dėl nuomos: gauta 5 491 (124 %) daugiau bylų, 5 % visų bylų skaičiaus padidėjimo;
 f bylos dėl kreditavimo: gauta 4 998 (5,39 karto) daugiau bylų, 5 % visų bylų skaičiaus padidėjimo.

apžvelgiant aukščiau išvardintas bylų kategorijas galima teigti, kad smarkiai išaugusį teismų sistemos apkrovimą 
lėmė pablogėjusi finansinė ir ekonominė šalies situacija, dėl kurios padaugėjo įvairių nemokumo atvejų. tikėtina, kad 
ekonominei situacijai pagerėjus šių bylų skaičius vėl sumažės ir teismų sistemos gaunamų bylų skaičius gali ženkliai 
kristi. tačiau būtina įvertinti ir tai, kad kai kurių bylų skaičiaus padidėjimą reikėtų sieti ne tik su ekonominės situaci-
jos kitimu, bet ir su teisinių santykių sudėtingėjimu. pavyzdžiui, bylų dėl vartojimo kredito skaičius ateityje gali likti 
pastovus ar net didėti, nes susijusių bylų skaičiaus augimas visų pirma sietinas su vartojimo kreditų rinkos augimu 
2006–2009 m. laikotarpiu, kai ši rinka išaugo apie 15 kartų (Lietuvos greitųjų vartojimo kreditų asociacija, 2010).

3.3.2.  skirtingų kompetencijų teismų apkrovos analizė

nagrinėjant skirtingų kompetencijų Lietuvos teismus matyti, kad teismų sistemos apkrovos padidėjimas teis-
mus palietė nevienodai (žr. 3 diagramą). 
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3 diagrama. Gautų bylų skaičiaus pokytis 2008–2009 m. 

apylinkių teismų apkrova (skaičiuojant gautų bylų skaičių) nuo 2007 m. pradžios iki 2008 m. pradžios padidėjo 
28,7 %, o nuo 2008 m. pradžios iki 2009 m. pradžios – dar 18,2 % (iš viso per dvejus metus (nuo 2007 m. pra-
džios iki 2009 m. pradžios) – 52,2 %). tokį kitimą lėmė bendros tendencijos – gerokai padidėjęs gautų civilinių 
ir atp bylų skaičius (2009 m., lyginant su 2007 m., gauta 46,6 % daugiau civilinių bylų bei 84,6 % daugiau atp 
bylų). Gautų baudžiamųjų bylų skaičius liko gana stabilus: per 2007–2009 m. padidėjo tik 7,6 %.

apygardų teismų apkrautumas per 2007–2009 m. išaugo 64,1 %. per 2007–2009 m. i instancija gautų civilinių 
bylų skaičius padidėjo net 218 %, baudžiamųjų bylų skaičius – 18,8 %. tokio civilinių bylų skaičiaus augimo 
priežastys yra tos pačios, kaip ir visos teismų sistemos mastu, t. y. bylų, kylančių iš sutartinių teisinių santykių, 
skaičiaus augimas – apygardų teismams yra priskirta nagrinėti šias bylas, jei ieškinio suma viršija 100 000 Lt. 

teismų sistemoje labiausiai kito Lietuvos apeliacinio teismo apkrautumas – civilinių bylų 2009 m. buvo gauta 
79,5 %, baudžiamųjų bylų – 21,6 % daugiau (iš viso – 64 % daugiau bylų) nei 2007 m. Lietuvos aukščiausiojo 
teismo apkrova pastaraisiais metais kiek sumažėjo – civilinių bylų 2009 m. gauta tiek pat, baudžiamųjų bylų – 
15 % mažiau nei 2007 m. atsižvelgiant į tai, kad dėl didelės apkrovos teismų procesai i instancijoje tapo lėtesni, 
tikėtina, kad šių teismų apkrovimas 2010–2011 m. dar gali išaugti. 

apygardų administracinių teismų išnagrinėtų bylų skaičiaus tendencijos yra visiškai kitokios. Lyginant su 
2007 m., šių teismų gautų bylų skaičius sumažėjo beveik 2 kartus (nuo 18 401 bylos iki 8 708 bylų). tačiau 
svarbu pabrėžti, kad šių teismų darbo krūvis yra labai netolygus (plačiau apie tai – tolesniuose analizės sky-
riuose). Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų skaičius, priešingai nei apygardų admi-
nistraciniuose teismuose, gerokai išaugo. 2009 m. šiame teisme gauta 42 % daugiau bylų nei 2007 m. tokią 
administracinių teismų apkrovos dinamiką lėmė teisės aktų, reglamentuojančių atp bylų teismingumą, poky-
čiai. 2007–2008 m. buvo plečiamas apylinkių teismams priskirtinų nagrinėti atp bylų sąrašas, o šios bylos yra 
tiesiogiai skundžiamos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. to pasekmė – 2007–2009 m. gerokai 
padidėjęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylų skaičius. 

3.3.3.  teismų sistemos darbo krūvio analizė 

išanalizavus teismų sistemos ir atskirų teismų apkrovos dinamiką, svarbu įvertinti ir darbo krūvį, tenkantį teis-
mams. darbo krūvį galima apibrėžti keliais būdais:
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 f gautų bylų skaičius, tenkantis vienam teisėjui;
 f išnagrinėtų bylų skaičius, tenkantis vienam teisėjui;
 f darbo krūvio indeksas, kuris skaičiuojamas remiantis išnagrinėtų bylų skaičiumi, tenkančiu vienam teisėjui, 

tačiau taip pat įvertinamas bylos sudėtingumas.

pirmasis apibrėžimas parodo teisėjo darbo krūvį nepriklausomai nuo jo gebėjimų ir kitų specifinių teismo veiks-
nių, kurie gali spartinti ar lėtinti nagrinėjimo procesą. antrasis ir trečiasis apibrėžimai turėtų būti naudojami 
siekiant įvertinti teisėjų darbo efektyvumą, t. y. tada, kai norima įvertinti teisėjo gebėjimus ar teisme sudarytas 
sąlygas sparčiai nagrinėti bylas.

Šio skyriaus tikslas – įvertinti bendrą darbo krūvį teismų sistemoje. todėl žemiau pateikiama analizė atliekama 
vadovaujantis pirmuoju darbo krūvio apibrėžimu – gautų bylų skaičiumi, tenkančiu vienam teisėjui. svarbu 
pasakyti, kad šis rodiklis rodo apibendrintą situaciją teismuose – vien juo vadovaujantis negalima vienareikš-
miškai lyginti skirtingų kompetencijų teismų darbo krūvio, kadangi juose skiriasi bylų sudėtingumas, vieną 
bylą nagrinėjančių teisėjų skaičius ar kitos šio rodiklio skaičiavimui įtakos turinčios aplinkybės. todėl lyginant 
skirtingų kompetencijų teismų darbo krūvį šiame skyriuje pateikiamos tik preliminarios išvados.

2009 m. teismų sistemoje vidutiniškai vienas teisėjas gavo 479 bylas (iš viso i, apeliacine ir kasacine instancijo-
mis buvo gautos 377 377 bylos, teismų sistemoje 2009 m. iš viso buvo užimti 787 teisėjų etatai). tačiau darbo 
krūvio pasiskirstymas nebuvo tolygus nei tarp skirtingos, nei tarp tos pačios kompetencijos teismų.

vidutinis darbo krūvis apylinkių teismuose 2009 m. buvo 610 bylų vienam teisėjui – apylinkių teismų darbo krūvis 
buvo didžiausias visoje teismų sistemoje. be to, darbo krūvis labai skyrėsi tarp teismų, pvz., vilniaus miesto 3-ia-
jame apylinkės teisme vienas teisėjas vidutiniškai gavo 807 bylas, Šiaulių rajono apylinkės teismas – 785 bylas, 
o Lazdijų rajono apylinkės teisme vienas teisėjas vidutiniškai gavo 403 bylas, skuodo rajono apylinkės teisme – 
452 bylas. kaip matyti iš žemiau pateiktos 4 diagramos, darbo krūvio netolygumas apylinkių teismuose yra ypač 
aktuali problema (diagramoje darbo krūvio mažėjimo tvarka pavaizduotas kas 4 apylinkės teismas).

4 diagrama. darbo krūvis apylinkių teismuose 2009 m.
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apygardų teismuose vidutinis darbo krūvis 2009 m. buvo 187 bylos vienam teisėjui. nors šis rodiklis yra gerokai 
mažesnis nei apylinkių teismų, būtina įvertinti tai, kad apygardų teismų nagrinėjamos bylos yra gerokai sudė-
tingesnės, be to, apygardų teismuose apeliacinės instancijos tvarka bylas nagrinėja 3 teisėjų kolegijos, todėl šie 
rodikliai neturėtų būti tiesiogiai lyginami. tačiau toks didelis (daugiau nei 3 kartus) rodiklių skirtumas leidžia 
daryti prielaidą, kad apylinkių teismų darbo krūvis yra didesnis nei apygardų teismų. darbo krūvio skirtumai 
taip pat pastebimi ir tarp apygardų teismų – didžiausią ir mažiausią darbo krūvį turinčių teismų rodikliai ski-
riasi daugiau nei pusantro karto. vilniaus apygardos teisme 2009 m. vienas teisėjas gavo 228 bylas, klaipėdos 
apygardos teisme – 192 bylas, kauno apygardos teisme – 177 bylas, Šiaulių apygardos teisme – 147 bylas, 
panevėžio apygardos teisme – 135 bylas. 

Lietuvos apeliacinio teismo darbo krūvis 2009 m. buvo 118 bylų vienam teisėjui. kadangi šį rodiklį taip pat 
sunku lyginti su apygardų ar apylinkių teismų rodikliais dėl skirtingo bylų sudėtingumo bei bylas nagrinėjančių 
teisėjų skaičiaus, detalias išvadas daryti sudėtinga. tačiau vertinant Lietuvos apeliacinio teismo darbo krūvį 
visos teismų sistemos kontekste galima daryti prielaidą, kad darbo krūvio problema šiame teisme turėtų būti 
mažiau aktuali nei kituose teismuose. 

apygardų administraciniuose teismuose vidutinis darbo krūvis 2009  m. buvo 158  bylos vienam teisėjui. Ly-
ginant su apygardų teismais, jų darbo krūvis buvo 15  % mažesnis. darbo krūvio tolygumas yra ir apygardų 
administracinių teismų problema. vilniaus ir kauno apygardų administraciniuose teismuose darbo krūvis buvo 
daugiau nei 50 % didesnis nei panevėžio, klaipėdos ar Šiaulių apygardų administraciniuose teismuose. iš šių 
duomenų galima daryti prielaidą, kad apygardų administraciniuose teismuose darbo krūvio dydžio problema 
nėra tokia aktuali kaip apylinkių ar apygardų teismuose, o šių teismų ištekliai galėtų būti panaudoti spren-
džiant kitų teismų darbo krūvio mažinimo klausimą.

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme darbo krūvis 2009 m. siekė 520 bylų vienam teisėjui. visoje teis-
mų sistemoje tai antrasis aukštas rodiklis po apylinkių teismų. atsižvelgiant į tai, kad šis teismas nagrinėja bylas 
apeliacine tvarka, formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus ir atlieka kitas sudėtingas 
funkcijas, darytina išvada, kad šio teismo darbo krūvis yra neproporcingai didelis. tačiau vertinant šio teismo darbo 
krūvį taip pat svarbu atsižvelgti į faktą, kad šiame teisme dalis bylų yra identiškos (teisinio nagrinėjimo požiūriu), 
nes dėl vieno dalyko neretai bylinėjasi asmenų grupės, kurių kiekvienam nariui užvedama atskira byla.

3.3.4.  teismų sistemos darbo krūvis es valstybių teismų sistemų kontekste

per 2006–2009 m. teismų sistemos gaunamų bylų skaičius išaugo 46 % (vidutiniškai 14 % per metus). Labiau-
siai padidėjo civilinių bylų skaičius – net 62 %. Žvelgiant į bylų skaičiaus kitimą 2006–2008 m. kitose es vals-
tybėse pastebimos panašios tendencijos: gerokai padidėjęs civilinių bylų skaičius ir varijuojantis baudžiamųjų 
bylų skaičius (cepeJ, 2010). iš toliau pateikiamų diagramų matyti, kad Lietuvoje užfiksuotas bylų skaičiaus au-
gimas yra šiek tiek didesnis nei es vidurkis vertinant tiek civilines ir administracines (Lietuvos rodiklis – 25 %, 
es vidurkis – 14 %), tiek baudžiamąsias bylas (Lietuvos rodiklis lygus es vidurkiui ir yra –4 %)6. pažymėtina, 

6  Šiame skyriuje naudojama 2006 ir 2008 m. es ir Lietuvos bylų statistika, nes šiuo metu nėra kitų es valstybių 2009 m. duomenų. taip 
pat pažymėtina, kad diagramose pavaizduojama ne visų es valstybių statistika, nes ne visos valstybės yra pateikusios duomenis, be 
to, nepavaizduojami tų valstybių duomenys, kurių teismų sistemos labai skiriasi nuo Lietuvos.
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jog kai kuriose valstybėse šiuo laikotarpiu taip pat vyko teismų sistemų reformos, kurių metu teismams buvo 
priskirta daugiau funkcijų. tai taip pat prisidėjo prie bylų skaičiaus augimo.

5 diagrama. Gautų civilinių ir administracinių bylų skaičiaus pokytis 2006–2008 m. 

6 diagrama. Gautų baudžiamųjų bylų skaičiaus pokytis 2006–2008 m. 

atsižvelgiant į tai, kad teismų sistemų gaunamų bylų skaičius augo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose es vals-
tybėse, svarbu įvertinti, koks yra visas darbo krūvis, tenkantis valstybės teismų sistemai. tą iliustruoja bylų 
skaičiaus, tenkančio 100 gyventojų, rodiklis. be abejo, šio rodiklio dydis priklauso nuo sisteminių veiksnių, 
tokių kaip teismų sistemai priskirtų funkcijų aibė, kultūriniai skirtumai, valstybėje nusistovėjusios bylinė-
jimosi tradicijos, (pavyzdžiui, susitarimų paieška alternatyviais ginčų sprendimo metodais) ir kt. kadangi 
teismų sistemai priskirtų funkcijų aibė yra santykinai lengvai keičiamas veiksnys (reikalingi tik teisės aktų 
pakeitimai), siekiant atskirti šį veiksnį nuo kitų – kultūrinių ir visuomeninių – veiksnių taip pat buvo ana-
lizuotas kitas rodiklis – bylų (išskyrus administracines ir civilines, nagrinėjamas ne ginčo teisena) skaičius, 
tenkantis 100 gyventojų. Šis rodiklis buvo naudojamas darant prielaidą, kad visose teismų sistemose yra 
nagrinėjamos baudžiamosios, civilinės ginčo teisenos, o teismų sistemoms priskirtų funkcijų skirtumai 
labiausiai atsispindi nagrinėjant civilines ne ginčo teisenos bei administracines bylas. Žemiau pateikiami 
abiejų rodiklių palyginimai su kitomis es valstybėmis.
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7 diagrama. Gautų bylų skaičius, tenkantis 100 gyventojų

8 diagrama. Gautų bylų skaičius (tik civilinių ginčo teisenos ir baudžiamųjų), tenkantis 100 gyventojų

iš pateiktų duomenų matyti, jog vertinant tik visoms teismų sistemoms būdingų bylų skaičių teismų sistema 
yra labiau apkrauta nei es valstybių vidurkis. tačiau kitose es valstybėse teismų sistemoms tenka didesnis dar-
bo krūvis nagrinėjant kitas, nuo teismų sistemai priskirtų funkcijų priklausančias, bylas. todėl vertinant bendrą 
teismų sistemos apkrovą Lietuvos rodiklis yra žemesnis už vidurkį. 

atsižvelgiant į tai, kad teismų sistemos apkrova nėra didesnė nei es valstybių vidurkis, svarbu suprasti santykinį 
jos efektyvumą. tą geriausiai parodo valstybės teismų sistemos dydis, kurį galima vertinti trimis aspektais:

 f teismų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų;
 f teisėjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų;
 f teismo administracijos darbuotojų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų.

pagal toliau pateikiamus duomenis galima spręsti, kad teismų sistema yra santykinai didelė  – Lietuvoje 
100 000 gyventojų tenka 2 teismai, vidutiniškai es valstybėse – 1,9 teismo. teisėjų skaičiaus analizė taip pat 
leidžia daryti panašią išvadą – 100 000 šalies gyventojų tenka 2 teisėjais daugiau nei vidutiniškai kitose es 
valstybėse. tą taip pat pagrindžia ir teismo administracijos darbuotojų statistika – Lietuvoje 100 000 gyventojų 
tenka 80 teismo administracijos darbuotojų ir šis skaičius yra 34 % didesnis už es valstybių vidurkį (61 teismo 
administracijos darbuotojas 100 000 gyventojų).
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9 diagrama. teisėjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų 

10 diagrama. teismo administracijos darbuotojų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

11 diagrama. teismų skaičius (geografinės vietos), tenkantis 100 000 gyventojų
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kaip matyti iš pateiktų statistinių duomenų, teismų sistemos apkrova yra mažesnė nei vidutinė, tačiau jos dydis 
viršija es valstybių vidurkį. tai leidžia daryti prielaidą, jog teismų sistema dar gali būti tobulinama siekiant 
padidinti bylų nagrinėjimo spartą. 

vienas iš pagrindinių rodiklių, kuris iliustruoja teismų sistemos problematiką, yra per metus išnagrinėtų bylų 
skaičius, tenkantis vienam teisėjui. Lietuvoje 2008 m. vienas teisėjas vidutiniškai išnagrinėjo 382 bylas – beveik 
dvigubai mažiau nei vidutiniškai europoje (754 bylos). 2009 m. apylinkių teismų teisėjų išnagrinėtų bylų vidur-
kis ženkliai priartėjo prie es vidurkio (656 bylos), tačiau bendras teismų sistemos vidurkis išliko gerokai žemes-
nis už es valstybių atitikmenį. siekiant įvertinti faktą, kad valstybių teismų sistemoms yra priskirtos skirtingos 
funkcijos, pasitelkta aukščiau aprašyta metodologija – nevertintos ne ginčo teisenos bylos, nagrinėjamos civi-
linio proceso tvarka, bei administracinės bylos. iš žemiau pateiktų duomenų matyti, kad pagal šią metodologiją 
teismų sistemos rodiklis yra šiek tiek didesnis už es valstybių vidurkį. 

12 diagrama. visų išnagrinėtų bylų skaičius, tenkantis vienam teisėjui (2008 m. duomenys) 

13 diagrama. išnagrinėtų bylų (baudžiamųjų ir civilinių ginčo teisenos) skaičius,  
tenkantis vienam teisėjui (2008 m. duomenys)

analizuojant aukščiau pateiktus duomenis darytina išvada, kad kitose es valstybėse teisėjai išnagrinėja dau-
giau bylų nei Lietuvoje. todėl galima teigti, kad teismų sistemoje reikia ieškoti papildomų veiklos tobulinimo 
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galimybių nedidinant teisėjų ar teismo darbuotojų skaičiaus. atliekant analizę nustatyta, kad vieno teisėjo iš-
nagrinėjamų bylų skaičius priklauso nuo kelių skirtingų veiksnių:

 f teisminį procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (pvz., Latvijoje vienas teisėjas išnagrinėja tik 
255 bylas, ir tą labiausiai lemia teisės aktų reikalavimai, susiję su privalomu šalių dalyvavimu teismo po-
sėdžiuose);

 f teismų sistemos struktūros (kitų šalių patirtis rodo, kad galimybės specializuotis, tiesiogiai su teisėju dir-
bančio personalo dydis turi tiesioginę įtaką teisėjų darbo našumui);

 f teismų veiklos procesų spartos ir kokybės (pvz., austrijoje vienas teisėjas išnagrinėja 2 232 bylas, nes dalis 
bylų yra nagrinėjama automatizuotai, yra plačios supaprastinto proceso taikymo galimybės);

 f teismų darbuotojų ir teisėjų kompetencijos.

Šioje analizėje nagrinėjamos galimybės pagerinti visus aukščiau išvardintus veiksnius, išskyrus pirmąjį. taip 
pat tik iš dalies nagrinėjamos galimybės didinti teismų darbuotojų kompetenciją. visų pirma skyriuje „3.4. Re-
komendacijos teismų sistemos struktūrai tobulinti“ pateikiamos rekomendacijos, kaip galėtų būti tobulinama 
teismų sistemos struktūra. skyriuje „4.2. Rekomendacijos teismų veiklos procesams tobulinti“ pateikiamos re-
komendacijos dėl teismų veiklos procesų tobulinimo, teismų darbuotojų kompetencijos kėlimo ir kitų aspektų, 
kurie galėtų padėti teisėjams našiau nagrinėti bylas.

3.4.  Rekomendacijos teismų sistemos struktūrai tobulinti

3.4.1.  trumpalaikis teisėjų perkėlimas

vienas iš keleto būdų, kaip galima spręsti darbo krūvio netolygumo problemą teismuose, yra teisėjų skaičiaus 
teismuose perskirstymas. tą galima atlikti tiek perskirstant numatytą teisėjų etatų skaičių tarp teismų, tiek 
atliekant trumpalaikius teisėjų perkėlimus iš mažiausiai apkrautų teismų į labiausiai apkrautuosius. 

per 2009–2010 m. teisėjų taryba keturis kartus inicijavo laisvų teisėjų etatų perskirstymą apylinkių teismuose. 
pažymėtina, kad užimtų etatų perskirstymas teismuose būtų sudėtingas procesas, nes pagal dabar galiojan-
čią tvarką teisėjas yra Lietuvos Respublikos prezidento arba seimo skiriamas į konkretų teismą. todėl užimto 
teisėjo etato perkėlimo procesas būtų toks pat, kaip ir naujo teisėjo skyrimo atveju. be to, perkeliant teisėjus 
reikėtų įvertinti jų apgyvendinimo, komandiruočių ir kitas išlaidas, gauti teisėjo sutikimą būti perkeltam. todėl 
lankstesnį užimtų teisėjų etatų skirstymą teismų sistemoje įgyvendinti gali būti sudėtinga. siūloma ir toliau 
tęsti praktiką, kai teisėjų taryba vertina laisvų teisėjų etatų perskirstymo galimybę. 

trumpalaikio teisėjų perkėlimo galimybę jau dabar numato teismų įstatymo 63 straipsnio 3 dalis. Šiuo metu 
tokia galimybė yra ribota – be teisėjo sutikimo leidžiama perkelti teisėją tik tais atvejais, kai turi būti užtikrintas 
teismo, į kurį perkeliamas teisėjas, funkcionavimas (kai šio teismo teisėjas serga, yra laisva teisėjo vieta, taip 
pat kai dėl kitų priežasčių šio teismo teisėjas negali atlikti teisėjo pareigų). taip perkelti teisėją leidžiama ne 
ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir ne daugiau kaip kartą per trejus metus. esant dideliems darbo krū-
vio skirtumams, trumpalaikis teisėjų perkėlimas galėtų būti taikomas ir siekiant suvienodinti apylinkių teismų 
darbo krūvį. Reikia pasakyti, kad toks teisėjų perkėlimas jau buvo praktiškai išbandytas: vilniaus miesto 1 apy-
linkės teisme bylą nagrinėjo Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas, tačiau platesnį šios praktikos taikymą 
stabdo tai, kad tai nėra aiškiai reglamentuota teisės aktais ir neaišku, kada tokius perkėlimus galima vykdyti. 
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todėl siūloma tokią praktiką ateityje vykdyti sistemingai, nuolatos stebint apylinkių teismų darbo krūvių skir-
tumus (tą galėtų atlikti teisėjų tarybos komitetas arba nta). pastebėjus, kad yra galimybė suvienodinti darbo 
krūvį perkeliant teisėją iš vieno apylinkės teismo į kitą, inicijuoti perkėlimo procedūrą. Reikia pasakyti, kad šios 
rekomendacijos įgyvendinimas reikalautų teismų įstatymo 63 straipsnio papildymo, kitų teisės aktų pakeitimų. 
siūlomos tokios šios rekomendacijos įgyvendinimo gairės:

 f teismų įstatymo 63 straipsnio 3 dalį papildyti įtraukiant galimybę perkelti teisėją be jo sutikimo tais atve-
jais, kai žymiai skiriasi apylinkių teismų darbo krūvis (o ne tik turi būti užtikrintas teismo funkcionalumas). 
perkėlimo laikotarpį siūloma palikti tokį, koks dabar numatytas įstatyme;

 f teismų įstatyme numatyti, kad perkėlimas dėl darbo krūvio skirtumų gali būti vykdomas tik tarp tai pačiai 
apygardai priklausančių teismų (taip būtų sumažintos lėšos, kurias reikėtų skirti teisėjo komandiruotėms 
ar kitoms išlaidoms);

 f teisėjų tarybos nutarimu apibrėžti, kas yra didelis darbo krūvio skirtumas. siūloma, kad perkėlimas būtų 
atliekamas tais atvejais, kai darbo krūvis tarp teismo, iš kurio keliamas teisėjas, ir teismo, į kurį teisėjas 
perkeliamas, skiriasi daugiau nei 20–30 % (pagal gautų bylų, tenkančių vienam teisėjui, skaičių).

Šios rekomendacijos įgyvendinimas leistų iš dalies panaikinti darbo krūvio skirtumus apylinkių teismuose. 
tikėtina, kad dėl perkėlimų gali išaugti teismų veiklos sąnaudos. tačiau atsižvelgiant į tai, kad teisėjai būtų 
perkeliami vienos apygardos ribose, taip pat perkėlimo metu būtų vadovaujamasi kitais kriterijais, apibrėžtais 
teismų įstatymo 63 straipsnio 5 dalyje, nauda, gauta iš tokių perkėlimų (subalansuotas teismų darbo krūvis, 
sparčiau vykdomas teisminis procesas), turėtų viršyti padidėjusias sąnaudas.

3.4.2.  apylinkių teismų jungimo galimybės

ankstesnėje analizės dalyje aprašytas danijos teismų sistemos pavyzdys rodo, kad vienas iš būdų sudaryti galimy-
bes teisėjams išnagrinėti daugiau bylų yra teismų jungimas. teismų jungimo tendencija vyrauja daugelyje es vals-
tybių teismų sistemų – pagal cepeJ 2008 m. ataskaitos duomenis, iš 47 apklaustų valstybių 29 numatė pokyčius, 
susijusius su teismų skaičiaus keitimu. pagrindiniai argumentai, dėl kurių svarstoma teismų jungimo galimybė, – 
didesnis administracinių funkcijų efektyvumas, galimybės teisėjams specializuotis bei tolygesnis teismų darbo 
krūvis. Reikia pasakyti, kad es valstybių patirtis rodo, jog efektyviausiai dirba vidutinio dydžio teismai – pernelyg 
dideliuose teismuose kyla institucijos valdymo problemų ir, kaip rodo Lenkijos patirtis, dėl to gali prireikti vėl grįžti 
prie mažesnių teismų modelio. Lietuvoje aktyviausiai svarstomi šie apylinkių teismų jungimo variantai:

 f pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengtą ir Lietuvos Respublikos vyriausybės Lietuvos 
Respublikos seimui svarstyti pateiktą 2009 m. lapkričio 11 d. miestų (rajonų) apylinkių teismų reorganizavi-
mo įstatymo projektą nr. Xip-1392 numatoma vilniaus miesto 2 ir 3 apylinkės teismus prijungti prie vilniaus 
miesto 1 apylinkės teismo, kauno miesto ir kauno rajono apylinkių teismus sujungti į kauno apylinkės teismą, 
Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono apylinkių teismus sujungti į Šiaulių apylinkės teismą. pagal įstatymo „dėl Lietu-
vos aukščiausiojo teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teis-
mų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo 7 straipsnio pakeitimo“ 
2009 m. lapkričio 11 d. projektą nr. Xip-1394, reorganizavus aukščiau nurodytus apylinkių teismus, vilniaus 
miesto 1 apylinkės teismo veiklos teritorijai būtų priskirtos vilniaus miesto 2 ir 3 apylinkės teismų veiklos te-
ritorijos, kauno apylinkės teismui – kauno miesto bei rajono apylinkių teismų veiklos teritorijos, Šiaulių apy-
linkės teismui – Šiaulių miesto bei rajono apylinkės teismų veiklos teritorijos. Šių įstatymų projektų 2009 m. 
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lapkričio 11 d. aiškinamajame rašte nr. 1391 nurodoma, jog, sumažėjus apylinkių teismų skaičiui, atitinkamai 
sumažėtų teismo pirmininkų, teismo finansininkų ir kai kurių kitų darbuotojų skaičius. taigi atsirastų galimybė 
efektyviau panaudoti teismams skiriamus biudžeto asignavimus, didesnį dėmesį teikiant teismų darbo sąly-
goms gerinti, teisėjų ir aptarnaujančio personalo kvalifikacijai kelti ir kt. priėmus Lietuvos Respublikos miestų 
(rajonų) apylinkių teismų reorganizavimo įstatymo projektą, dėl struktūrinių pakeitimų numatomas kai kurių 
pareigybių skaičiaus mažinimas bei apylinkių teismų darbo krūvio perskirstymas. aiškinamajame rašte tei-
giama, kad toks reguliavimas leistų ekonomiškiau naudoti valstybės biudžeto lėšas, operatyviai paskirstyti 
žmogiškuosius, finansinius bei materialinius išteklius;

 f 2010 m. gegužės mėnesį vykusiame teisėjų tarybos posėdyje Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos at-
stovai pristatė siūlomą apylinkių teismų reformos modelį. siūloma palikti tik vilniaus, kauno, klaipėdos, Šiaulių 
ir panevėžio apylinkių teismus, o dabartinius apylinkių teismus paversti šių teismų teritoriniais skyriais. taip pat 
būtų galima steigti specializuotus skyrius konkrečių bylų kategorijoms nagrinėti, taip sudarant sąlygas didesnei 
teisėjų specializacijai. Įstatymų projektai dėl tokios apylinkės teismų reformos įgyvendinimo kol kas nėra parengti.

didžiausia problema, su kuria susiduriama bandant įgyvendinti teismų jungimo iniciatyvas, yra teisės į lengvai 
prieinamą teisingumą užtikrinimas. sumažinus teismų skaičių tolimesnių rajonų gyventojams gali būti sudė-
tinga atvykti į teismo posėdžius, padidėtų kelionės kaštai, taptų sunkiau organizuoti teismo posėdžius, į ku-
riuos turi atvykti daug asmenų. Šias problemas ateityje būtų galima iš dalies spręsti naudojant videokonferen-
cijų technologijas, tačiau šiuo metu tai neįmanoma, nes teismai neturi tam reikiamų technologinių galimybių.

atsižvelgiant į tai, kad didelio ir netolygaus darbo krūvio problema yra aktualiausia apylinkių teismuose, be to, 
dabartinis apylinkių teismų skaičius sudaro sąlygas pasiekti ir nemažą finansinį sutaupymo efektą, šioje anali-
zėje taip pat siūloma įvertinti apylinkių teismų jungimo galimybę. atlikus bylų nagrinėjimo duomenų analizę 
nustatyta, kad Lietuvoje daugiausiai išnagrinėtų bylų vienam teisėjui tenka didžiausiuose teismuose. sugru-
pavus apylinkių teismus į 6 grupes pagal teisėjų etatų skaičių (1 grupė – 9 teismai, kuriuose yra daugiausiai 
teisėjų etatų, 6 grupė – 9 teismai, kuriuose yra mažiausiai teisėjų etatų) nustatyta, kad 1 (didžiausių) teismų 
grupėje vienas teisėjas vidutiniškai išnagrinėja 752 bylas per metus, o 6 teismų grupėje vienam teisėjui tenka 
tik 466 išnagrinėtos bylos. tokios pat tendencijos pastebimos ir kitose teismų grupėse (žr. 14 diagramą žemiau).

14 diagrama. teismų dydžio ir teisėjų išnagrinėjamų bylų skaičiaus ryšys apylinkių teismuose 2009 m.

1 teisėjo išnagrinėtų bylų 
skaičius

Teisėjų skaičius
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todėl siūloma svarstyti mažiausių apylinkių teismų jungimo galimybę, t. y. panaikinti dalį apylinkių teismų, jų 
teisėjus ir dalį administracijos personalo perkeliant į kitus apylinkių teismus. tikėtina, kad toks apylinkių teismų 
jungimas atneštų trejopą naudą:

 f būtų suvienodintas apylinkių teismų darbo krūvis (būtų jungiami mažiausią darbo krūvį turintys teismai);
 f sudarytos galimybės teisėjams išnagrinėti daugiau bylų (teismų bylų nagrinėjimo statistika rodo, kad bylos 

efektyviau nagrinėjamos didesniuose teismuose);
 f sutaupyta lėšų:

 y didesniuose teismuose didesnį efektyvumą gali pasiekti teismo administracijos darbuotojai, todėl būtų ga-
lima atsisakyti dalies prijungiamų teismų administracijos darbuotojų (finansininkų, informatikų, ūkio dalies 
darbuotojų, administracijos sekretoriaus ir kt.). Reikia pasakyti, kad tiesiogiai su teisėju dirbančių darbuotojų 
skaičius, taip pat pačių teisėjų skaičius nebūtų mažinamas. tikėtina, kad būtų galima atsisakyti iki 50 % prijun-
giamo teismo administracijos darbuotojų (išskyrus tiesiogiai su teisėju dirbančius darbuotojus);

 y sujungus teismus siūloma jų veiklą vykdyti vienoje vietoje. taip būtų galima sutaupyti dalį išlaidų ko-
munalinėms paslaugoms. atsižvelgiant į tai, kad teismuose, į kuriuos bus perkeliamas prijungiamo 
teismo personalas, gali tekti plėsti patalpas ar net keltis į kitą pastatą, tikėtina, jog būtų sutaupoma iki 
30 % prijungiamo teismo išlaidų komunalinėms paslaugoms.

analizuojant konkrečių apylinkių teismų jungimo galimybes, siūloma pirmiausiai nustatyti galimus jungimo variantus 
vertinant teismų aptarnaujamą teritoriją, gyventojų skaičių bei esamą vidutinį darbo krūvį teisme:

 f rekomenduojama pradėti nuo mažiausią darbo krūvį turinčio apylinkės teismo ir analizuoti kiekvieno apy-
linkės teismo sujungimo galimybes su vienu iš kitų besiribojančią veiklos teritoriją turinčiu apylinkės teismu;

 f nustačius galimus jungimo variantus siūloma įvertinti, kokia būtų nauja apylinkės teismų, prie kurių prijungiamas 
vienas ar keli apylinkių teismai, aptarnaujama teritorija ir gyventojų skaičius. Šiuo metu vienas apylinkės teismas 
vidutiniškai aptarnauja 93 000 gyventojų (daugiausiai, 352 000, gyventojų aptarnauja kauno miesto apylinkės 
teismas). vidutinė apylinkių teismų veiklos teritorija yra 1 232 kv. km, didžiausia yra panevėžio miesto apylin-
kės teismo aptarnaujama teritorija – 2 229 kv. km. siūloma, kad sujungus teismus nebūtų viršijami šie kriterijai:

 y aptarnaujamų gyventojų skaičius neviršytų 120 000 gyventojų (šis kriterijus galėtų būti nevertinamas, 
jei jungiami keli didžiųjų miestų teismai, pvz., vilniaus miesto apylinkės teismai);

 y aptarnaujama veiklos teritorija neviršytų 3 000 kv. km. tokioje teritorijoje vidutinis atstumas iki teismo 
būtų 25–35 kilometrai. Šiuo metu vidutiniškas atstumas siekia apie 20 kilometrų;

 f įvertinus aptarnaujamų gyventojų skaičių bei veiklos teritoriją ir atrinkus tik tuos galimus teismų jungimo 
variantus, kurie atitinka aukščiau aprašytus kriterijus, siūloma atlikti detalią kiekvienos jungimo alternaty-
vos analizę. Jos metu galėtų būti vertinami tokie kriterijai, kaip kelių infrastruktūra naujoje veiklos teritori-
joje, susijusių teisėtvarkos institucijų, įkalinimo įstaigų ar kitų institucijų, kurių veikla priklauso nuo teismo 
artumo, padėtis, pasienio regiono specifika ir pan. pagal šiuos kriterijus galėtų būti atrinkti tik tie jungimo 
variantai, kuriuos įgyvendinus nekiltų didelių problemų užtikrinant tinkamą teismo funkcionavimą. svarbu 
pasakyti, kad ši detali analizė, nors ir turėtų atsižvelgti į įvairią specifiką, neturėtų būti atliekama pernelyg 
smulkmeniškai – preliminariu vertinimu, net ir atsižvelgiant į įvairią specifiką, Lietuvoje turėtų būti galima 
sujungti iki 10–15 apylinkių teismų.

Remiantis aukščiau aprašytais principais buvo atlikta preliminari apylinkių teismų jungimo analizė. Žemiau 
pateikiamas galimas apylinkių teismų jungimo pavyzdys. svarbu pasakyti, kad šiame pavyzdyje nebuvo atlikta 
detali specifinių kriterijų analizė. Šio pavyzdžio paskirtis yra tik pavaizduoti apylinkių teismų jungimo galimy-
bes, jungimo finansinį efektą bei poveikį darbo krūvio pasiskirstymui.
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apylinkių teismų jungimo pavyzdys

Ši apylinkių teismų jungimo analizė buvo atlikta nagrinėjant apylinkių teismų bylų nagrinėjimo statistiką 
2009 m. teismai buvo išdėstyti pagal darbo krūvį, kuris apskaičiuojamas kaip išnagrinėtų bylų skaičius, tenkan-
tis vienam teisėjui7. tuomet buvo modeliuojami įvairūs teismų jungimo variantai, nagrinėta, kaip pasikeistų 
aptarnaujamų gyventojų skaičius bei aptarnaujama teritorija sujungus teismus. 3 priede pateikiama pradinė 
informacija, kuria remiantis buvo atliekama ši analizė.

atlikus analizę nustatyta, kad daugiausiai galimybių yra sujungti šiuos apylinkių teismus (paliekamas tas teis-
mas, kuris eilutėje minimas pirmasis):

 f kretingos rajono, palangos miesto ir skuodo rajono apylinkių teismus;
 f kaišiadorių rajono, Jonavos rajono ir Širvintų rajono apylinkių teismus;
 f zarasų rajono, ignalinos rajono ir visagino miesto apylinkių teismus;
 f tauragės rajono ir Šilalės rajono teismus;
 f Joniškio rajono ir akmenės rajono teismus;
 f Rokiškio rajono ir kupiškio rajono teismus;
 f Lazdijų rajono ir alytaus rajono teismus;
 f varėnos rajono ir druskininkų miesto teismus.

išsamus dalies teismų statistinių rodiklių palyginimas po siūlomo sujungimo pateikiamas 4  priede. Žemiau 
2  lentelėje pateikiamas pagrindinių kriterijų įvertinimas. 

atlikus tokį teismų sujungimą, vidutinė apylinkių teismų aptarnaujama teritorija ir gyventojų skaičius padidėtų po 28 %. 

2 lentelė. apylinkių teismų aptarnaujama teritorija ir gyventojų skaičius po siūlomo apylinkių teismų jungimo 
(statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės duomenys)

Vidutinė aptarnaujama 
teritorija, kv. km

Vidutinis aptarnaujamas 
gyventojų skaičius

apylinkių teismų vidurkis iki teismų jungimo 1 298 55 834

kretingos rajono teismas po sujungimo 1 979 86 726

kaišiadorių rajono teismas po sujungimo 2 937 106 122

zarasų rajono teismas po sujungimo 2 839 68 402

tauragės rajono teismas po sujungimo 2 904 91 326

Joniškio rajono teismas po sujungimo 1 996 57 006

Rokiškio rajono teismas po sujungimo 2 887 61 109

Lazdijų rajono teismas po sujungimo 2 753 122 947

varėnos rajono teismas po sujungimo 2 672 52 202

apylinkių teismų vidurkis po teismų jungimo 1 664 71 582

7  siekiant užtikrinti analizės objektyvumą taip pat buvo atliktas teismų išdėstymas įvertinus teismuose esančių teisėjų padėjėjų skai-
čių, tačiau analizės rezultatai nuo to iš esmės nepakito.
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atkreipiame dėmesį, kad tikslus sujungtuose teismuose reikalingų kabinetų bei salių skaičius yra atskiros anali-
zės objektas, ir atliekant šią analizę tai nebuvo vertinama. vertinant teismų sujungimus atsižvelgta į šiuo metu 
nagrinėtuose teismuose dirbančių teisėjų ir kito personalo skaičių, į naudinguosius teismų pastatų bei juose 
esančių kabinetų plotus. Remiantis Lietuvos higienos norma Hn 32:2004 (valstybės žinios, 2004, nr. 32-1027) 
vienam darbuotojui, dirbančiam su videoterminalais, turi būti skirta ne mažiau kaip šeši kvadratiniai metrai 
ploto. atsižvelgiant į šį parametrą, teismų darbuotojų skaičių bei naudinguosius teismų pastatų ir kabinetų 
plotus galima teigti, kad daugelyje teismų (tarp jų ir siūlomų sujungti) vienam darbuotojai tenkantys plotai 
yra kelis kartus didesni nei reikalaujama higienos normoje (pavyzdžiui, 17,72 m2 kaišiadoryse, 13,20 m2 taura-
gėje). pagal turimus duomenis sudėtinga įvertinti, kurie iš jungiamų teismų galėtų likti esamuose pastatuose 
(efektyviau išnaudojant patalpas) – tai galėtų būti atskiros analizės objektas. atlikus detalų teismų pastatų ir jų 
infrastruktūros įvertinimą gali paaiškėti, jog kai kurie planuojami teismų jungimai yra ekonomiškai nenaudingi 
(pvz., į pastatą negalima sutalpinti kelių teismų darbuotojų, nėra tinkamų objektų nuomai, todėl reikia statyti 
naujus pastatus, o senieji pastatai neturi realios vertės) ir / arba gali trumpalaikiu laikotarpiu atsirasti papildo-
mų investicijų poreikis. tikėtinas teigiamas finansinis efektas gali būti tik ilgalaikėje perspektyvoje.

siekiant įvertinti teismų jungimo finansinį efektą analizuotos šių teismų išlaidos komunalinėms paslaugoms, 
turimų teismo administracijos darbuotojų (išskyrus tiesiogiai su teisėju dirbančius darbuotojus) skaičius, jų dar-
bo užmokesčio sąnaudos. atliekant skaičiavimus padarytos šios prielaidos:

 f bus sutaupyta iki 30 % prijungiamų (t. y. vieno iš dviejų arba dviejų iš trijų sujungiamų) teismų išlaidų 
komunalinėms paslaugoms, nes bus nutraukiama veikla prijungiamų teismų pastatuose, kurie bus perlei-
džiami kitoms institucijoms;

 f bus sutaupyta iki 5 % prijungiamų (t. y. vieno iš dviejų arba dviejų iš trijų sujungiamų) teismų administra-
cijos darbuotojų (išskyrus tiesiogiai su teisėju dirbančius darbuotojus) darbo užmokesčio sąnaudų (t. y. bus 
iki pusės mažinamas prijungiamų teismų administracijos personalo etatų skaičius).

kaip matyti 3 lentelėje žemiau, siūlomas apylinkių teismų jungimas gali padėti sutaupyti iki 2,5 mln. litų per metus. 
95 % šių sutaupymų būtų dėl darbo užmokesčio sąnaudų, 5 % – dėl išlaidų komunalinėms paslaugoms sumažėjimo.

3 lentelė. Finansiniai sutaupymai įgyvendinus siūlomą apylinkių teismų jungimo pavyzdį8

Prijungiamas teismas

teismo išlaidos 
administracijos darbuotojų 

darbo užmokesčiui8

teismo išlaidos elektrai ir 
šildymui iš viso 

sutaupymų
išlaidos  
2009 m.

galimi 
sutaupymai

išlaidos
2009 m.

galimi 
sutaupymai

akmenės rajono apylinkės teismas 355 303 177 652 18 000 5 400 183 052

alytaus rajono apylinkės teismas 808 561 404 281 77 500 23 250 427 531

8 Šios išlaidos buvo apskaičiuotos remiantis informacija apie darbo užmokesčio fondą (įskaitant socialinį draudimą) teismų biudžeto 
vykdymo ataskaitose bei iš jų atimant užmokestį, skiriamą teisėjams, jų padėjėjams bei teismo posėdžių sekretoriams (šių darbuoto-
jų darbo užmokesčio suma buvo apskaičiuota remiantis informacija apie faktinius etatus teismuose bei vidutinį šių darbuotojų darbo 
užmokestį).



57

Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė

druskininkų miesto apylinkės teismas 382 382 191 191 36 000 10 800 201 991

ignalinos rajono apylinkės teismas 482 067 241 033 24 000 7 200 248 233

Jonavos rajono apylinkės teismas 519 200 259 600 41 000 12 300 271 900

kupiškio rajono apylinkės teismas 306 288 153 144 15 000 4 500 157 644

palangos miesto apylinkės teismas 470 367 235 183 16 400 4 920 240 103

skuodo rajono apylinkės teismas 314 888 157 444 40 000 12 000 169 444

Šilalės rajono apylinkės teismas 370 303 185 152 30 000 9 000 194 152

Širvintų rajono apylinkės teismas 334 888 167 444 37 500 11 250 178 694

visagino miesto apylinkės teismas 397 540 198 770 16 000 4 800 203 570

iš viso 4 741 787 2 370 894 351 400 105 420 2 476 314

taip pat padidėtų darbo krūvio tolygumas teismuose. 2009 m. vidutinis standartinis vieno teisėjo išnagrinė-
jamų bylų skaičiaus nuokrypis buvo 102 bylos, sujungus teismus šis rodiklis sumažėtų iki 93 bylų. taigi darbo 
krūvio tolygumas padidėtų maždaug 10 %. tai gana didelis pokytis atsižvelgiant į tai, kad šiame pavyzdyje 
jungiami mažą ir panašų darbo krūvį turintys teismai. Reikia pasakyti, kad sujungus teismus atsivertų didesnės 
galimybės imtis tolesnių veiksmų didinti darbo krūvio tolygumą. būtų galima dažniau taikyti šiame dokumente 
siūlomą trumpalaikį teisėjų perkėlimo modelį, nes nebekiltų problema dėl teisėjo perkėlimo iš vieno apylinkės 
teismo į kitą teismą, kai perkeliant teisėją pirmajame teisme lieka mažiau nei 3 teisėjai. 

3.4.3.  specializuotų teismų poreikio analizė

kaip aprašyta teismų sistemos apžvalgoje, Lietuvoje yra įsteigti specializuoti teismai administracinėms byloms 
nagrinėti. tokie specializuoti administraciniai teismai sukurti daugelyje es šalių, kai kuriose šalyse yra ir kitų 
specializacijų teismai – šeimos, darbo, nepilnamečių byloms nagrinėti (platesnė specializuotų teismų apžvalga 
pateikiama skyriuje „3.2.1. es valstybių teismų sistemų struktūrų apžvalga“).

nagrinėjant Lietuvos teismų specializaciją svarbu pasakyti, kad atp bylas, kurios turi administracinės ir 
baudžiamosios teisenos elementų, nagrinėja bendrosios kompetencijos apylinkių teismai, apygardų admi-
nistraciniai teismai bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. pagrindinis darbo krūvis, susijęs su šių 
bylų nagrinėjimu, tenka apylinkių teismams: per 2009 m. vienas apylinkės teismo teisėjas vidutiniškai gavo 
185 administracinių teisės pažeidimų bylas, tuo tarpu per tą patį laikotarpį apygardos administracinių teismų 
vienam teisėjui teko tik 82 tokios bylos. kitų bylų krūvis taip pat didesnis apylinkių teismuose. be atp bylų, vie-
nas apylinkės teismo teisėjas vidutiniškai gavo 512 civilinių ir baudžiamųjų bylų, o apygardos administracinio 
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teismo teisėjas nagrinėjo tik 82 administracines bylas. Šiame kontekste svarbu pažymėti ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo, kuriame atp bylos nagrinėjamos apeliacine tvarka, darbo krūvį. Šiame teisme vienas 
teisėjas per 2009 m. vidutiniškai gavo 367 atp ir 196 administracines bylas.

tokia darbo krūvio, susidarančio dėl atp bylų skaičiaus, situacija nėra patenkinama nei apylinkių teismuose, 
nei Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. todėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra 
parengusi administracinių teisės pažeidimų kodekso projektą nr.  Xip-1839, kuriuo planuojama skundų dėl 
nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimą perduoti bendrosios kompetencijos teismams. 
tikimasi, kad toks pakeitimas sumažintų darbo krūvį Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, nes 
skundai dėl atp bylų būtų nagrinėjami ne šiame teisme, o bendrosios kompetencijos apygardų teismuose. taip 
pat būtų išgrynintos administracinių teismų funkcijos, nes teisinė praktika rodo, kad nagrinėjant atp bylas ne-
išvengiamai tenka remtis baudžiamosios teisės ir proceso principais. 

tačiau reikia pasakyti, kad teisingumo ministerijos parengto įstatymo projekto įgyvendinimas dar labiau pablogin-
tų darbo krūvio situaciją bendrosios kompetencijos teismų sistemoje – dar labiau išaugtų apygardų teismų darbo 
krūvis, kuris ir šiuo metu yra vienas didžiausių teismų sistemoje. todėl manytina, kad teisingumo ministerijos siū-
lomo projekto įgyvendinimas turėtų būti atidėtas, kol normalizuosis darbo krūvis apylinkių ir apygardų teismuose.

nagrinėjant atp bylų skaičiaus problematiką iš veiklos efektyvumo perspektyvos (t. y. neatsižvelgiant į tai, kad 
šioms byloms nagrinėti dažnai tenka taikyti baudžiamosios teisės ir proceso principus) galima įžvelgti ir kitą 
darbo krūvio, susijusio su atp bylomis, problemos sprendimą. pagal pastarųjų metų bylų skaičiaus tendencijas 
akivaizdu, jog apylinkių teismų gaunamų bylų skaičius per paskutinius metus didėja, o apygardų administra-
cinių teismų gaunamų bylų skaičius mažėja. todėl siekiant gerinti teismų darbo efektyvumą svarstytina gali-
mybė administracinių teisės pažeidimų bylas, dabar priskirtas bendrosios kompetencijos teismams, perduoti 
apygardų administraciniams teismams. tai padėtų subalansuoti šių teismų darbo krūvį, kuris 2009 m. skyrėsi 
beveik 4 kartus (žr. 15 diagramą žemiau). tačiau ši alternatyva gali būti netinkama teisiniu požiūriu ir prieš ją 
įgyvendinant siūlytina atlikti detalų teisinį alternatyvos vertinimą.

15 diagrama. vieno teisėjo gaunamų bylų skaičiaus skirtumas tarp apylinkių ir apygardų administracinių 
teismų bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.

Lietuvos Respublikos seime taip pat neseniai buvo užregistruotas Šeimos teismų įsteigimo įstatymo projek-
tas (nr. Xip-2005). pagal šį projektą siūloma steigti 5 naujus šeimos apygardos teismus ir Lietuvos vyriausiąjį 
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šeimos teismą, priskiriant šiems teismams nagrinėti bylas, kylančias iš šeimos teisinių santykių (šiuo metu šei-
mos bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkių teismai). projektą pateikę asmenys teigia, kad tokie teismai 
sudarytų sąlygas sparčiau nagrinėti šeimos bylas, prisitaikyti prie šių bylų specifikos. tačiau Lietuvos Respubli-
kos seimo kanceliarijos teisės departamento 2010 m. gegužės 24 d. išvadoje nr. Xip-2005(2) dėl šio projekto 
nurodoma, jog įgyvendinus projekte numatomą reformą būtų apsunkintas teisės kreiptis į teismą, teisminės 
gynybos įgyvendinimas, pažeistas proceso ekonomiškumo principas. pažymima, jog daugelis bylų, kylančių 
iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjamos tik šalims privalomai dalyvaujant teismo posėdyje. kadangi neretai 
bylos per vieną posėdį neišnagrinėjamos, procesas bylininkams ženkliai pabrangtų, nes tektų vykti didesnį ats-
tumą ir tai gali tapti didele kliūtimi kreiptis į teismą.

iš darbo krūvio analizės perspektyvos šeimos bylas nagrinėjančių teismų steigimo ekonominis naudingumas 
taip pat būtų abejotinas. 2009 m. apylinkių teismuose buvo gauta 16 116 bylų, kylančių iš šeimos teisinių san-
tykių. Remiantis 2009  m. apylinkių teisėjų vidutinio darbo krūvio duomenimis (teismai.lt, 2010), tokį kiekį 
bylų per metus galėtų išnagrinėti 22–27 teisėjai. tai reikštų, kad kiekviename iš šeimos teismų ekonomiškai 
naudinga būtų turėti ne daugiau kaip 5 teisėjus. atsižvelgiant į apylinkių teismų patirtį tikėtina, kad tokių teis-
mų veikla nebūtų efektyvi – aukščiau aprašyta teismų jungimo analizė parodė, kad didesni apylinkių teismai 
Lietuvoje veikia kur kas efektyviau.

specializuotų teismų, kurie galėtų nagrinėti darbo bylas, steigimas Lietuvoje taip pat nebūtų ekonomiškai 
naudingas. darbo bylos 2009 m. sudarė tik 2 % (4 722 bylos) visų išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus apylinkės 
teismuose. vertinant statistiniu būdu tokioms byloms nagrinėti reikėtų tik 8–12 teisėjų. todėl galima teigti, 
kad šiuo metu teismuose taikomas preliminarus teisėjų paskirstymas yra teisingas sprendimas, kuris suteikia 
teismams lankstumo ir kartu palieka galimybes vėlesniam specializuotų skyrių kūrimui. 

kadangi specializacijos poreikis gali didėti ateityje, rekomenduotina nustatyti objektyvius kriterijus, kuriais 
remiantis būtų galima įvertinti, kaip turėtų būti vykdoma specializacija: kada užtektų teisėjų specializacijos 
teismuose, kada turėtų būti kuriami specializuoti teismo skyriai, o kada reikėtų steigti atskirus specializuotus 
teismus. pagrindiniai kriterijai, į kuriuos siūloma atsižvelgti, yra konkrečių kategorijų bylų skaičius, šioms by-
loms nagrinėti patiriamos administracinės sąnaudos, šių bylų specifika, reikalaujanti netipinių teisėjo žinių. 
Šių kriterijų reikšmėms pasiekus numatytą kritinę ribą, reikėtų svarstyti apie naujų specializuotų teismų skyrių 
kūrimą, užtikrinant maksimalią teisėjų specializaciją ir taip didinant veiklos procesų efektyvumą. svarbu pami-
nėti ir tai, kad siekiant nuspręsti, ar tikslinga kurti specializuotus teismus ar keisti bylų teismingumą, būtina 
atsižvelgti ne tik į statistinį bylų skaičių, bet ir į bylų pobūdį, jų nagrinėjimo trukmę, teismų pasiekiamumo 
gyventojams klausimus ir kt. 
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4. Teismų veiklos procesų analizė

siekiant visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti teismų sistemos problematiką, šiame skyriuje pateikiama teismų 
veiklos procesų analizė.

pirmojoje analizės dalyje aprašomi teismų veiklos procesai, išskiriant dvi pagrindines jų grupes: susijusius su 
teisingumo vykdymu bei administracinius veiklos procesus. Šie aprašymai pateikiami remiantis surinkta in-
formacija vykdant interviu su teismų darbuotojais, stebint jų darbą, analizuojant veiklą reglamentuojančius 
teismų vidaus dokumentus ir teisės aktus. 

procesų aprašymai pateikiami dviem būdais: lentelėse arba detaliau aprašant proceso eigą. konkretaus veiklos pro-
ceso aprašymo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į tolesnei analizei reikalingą proceso eigos detalumą. Jei proceso 
vykdymo eiga yra standartinė ir vykdoma labai panašiai visuose teismuose (pvz., darbuotojų įdarbinimas), proceso 
aprašymas pateikiamas lentelėje. Jei proceso eiga skiriasi tarp teismų arba analizuojant veiklos procesą buvo pa-
stebėta tobulinimo galimybių, kurios susijusios su konkrečiais proceso žingsniais, pateikiamas detalesnis aprašy-
mas. atsižvelgiant į šios analizės tikslus, visi teismų veiklos procesai, susiję su bylų nagrinėjimu, aprašomi detaliau. 

antrojoje analizės dalyje pateikiamos rekomendacijos dėl teismų veiklos procesų tobulinimo. iš pradžių patei-
kiami siūlymai, susiję su teismų veiklos automatizavimu: Liteko sistemos tobulinimu bei kitų is diegimu. taip 
pat aptariami siūlymai dėl funkcijų ir atsakomybių balanso keitimo teismuose, rekomendacijos dėl kompeten-
cijos kėlimo administracinių funkcijų vykdymo srityse. be to, pateikiamos rekomendacijos dėl teisėjų padėjėjų 
pareigybės, teismų administracinių veiklos procesų tobulinimo. baigiant dėstomos rekomendacijos, kaip tobu-
linti teismų sistemos veiklos procesus.

toliau šiame skyriuje pateikiami siūlomi teismų veiklos procesų efektyvumo vertinimo rodikliai, apibendrinamos pa-
teiktos rekomendacijos. skyrius baigiamas teismams nebūdingų funkcijų analize. Šioje dalyje iš veiklos perspektyvos 
nagrinėjama, kokios funkcijos nėra visiškai tipiškos teismų sistemai ir galėtų būti perduotos giminingoms institucijoms 
(remiantis teisingumo ministerijos darbo grupės išvadomis). pažymėtina, kad visapusiškas teismų funkcijų vertinimas 
turėtų apimti ir teisingumo vykdymą. tačiau tai nėra analizės objektas, todėl šios dalies apibendrinimai yra tik reko-
mendacinio pobūdžio, ir jų įgyvendinimas turėtų būti pradėtas tik papildomai atlikus atitinkamą teisinį vertinimą.

4.1.  teismų veiklos procesų aprašymas

4.1.1.  teismų veiklos procesai, susiję su teisingumo vykdymu

4.1.1.1.  bylos iškėlimą teisme inicijuojančių dokumentų priėmimas9

apeliacinio proceso inicijavimas, skundų atp bylose dėl bendrosios kompetencijos apylinkių teismų, kitų valstybės ins-
titucijų (pareigūnų) priimtų nutarimų bei apeliacinių skundų Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dėl apy-
gardų administracinių teismų priimtų sprendimų atp bylose priėmimas bei kasacinio proceso inicijavimas aptariamas 
atskirai (žr. procesus „skundų (išskyrus kasacinius skundus)9 priėmimas”, „kasacinių skundų priėmimas”). 

9  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso X dalis (valstybės žinios, 2002, nr. 37-1341).
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Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

bylos iškėlimą teisme inicijuojančius dokumentus teikiantys subjektai:

 f savo teisių ar teisėtų interesų gynyba suinteresuoti asmenys, jų teisėti atstovai, prokuroras, kiti pareigūnai 
ar institucijos, ginantys viešąjį interesą (civilinis, administracinis procesas);

 f prokuroras, privataus kaltinimo bylose – nukentėjusysis ar jo teisėtas atstovas, dėl aukštesniojo prokuro-
ro10 atsisakymo tenkinti skundą dėl prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų – proceso dalyviai ar asmenys, 
kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės (baudžiamasis procesas). 

kiti subjektai:

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specialis-
tai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo bendrųjų raštinių ir baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių 
raštinių specialistai; 

 f apylinkių teismų pirmininkai ir jų pavaduotojai, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininkai, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkai ar apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių pirmininkai.

Veiklos procesą gali inicijuoti šie dokumentai:

 f ieškinys, pareiškimas, skundas, prašymas (civilinis procesas);
 f kaltinamasis aktas (kartu su ikiteisminio tyrimo metu surinkta baudžiamosios bylos medžiaga), pareiški-

mas dėl proceso baigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto 
proceso tvarka, skundas ar pareiškimas privataus kaltinimo bylose, pareiškimas dėl asmens išdavimo iš 
Lietuvos Respublikos arba perdavimo tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal europos arešto orderį, 
skundas dėl aukštesniojo prokuroro atsisakymo tenkinti skundą dėl prokuroro proceso veiksmų, nutarimų, 
pareiškimas dėl procesinių prievartos priemonių11 skyrimo, pareiškimas dėl kardomosios priemonės suėmi-
mo termino pratęsimo (baudžiamasis procesas);

 f skundas, prašymas, pareiškimas, teismo nutartis (administracinių bylų teisena);
 f administracinio teisės pažeidimo protokolas, prokuroro pareiškimas, nutarimas dėl atp bylos iškėlimo apy-

linkės teisme12;
 f pareiškimas dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimo pripažinimo, prašymas dėl es valstybių narių teismų 

sprendimų pripažinimo (leidimo vykdyti).

Proceso aprašymas

veiklos procesas pradedamas, kai dokumentus, kuriais siekiama inicijuoti teisminį nagrinėjimą, gauna atitin-
kamas struktūrinis teismo padalinys:

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės;

10  aukštesniojo prokuroro sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 15 str. (valstybės žinios, 1994, nr. 81-1514).
11  ikiteisminio tyrimo teisėjas skiria ir sankcionuoja šias kardomąsias priemones: suėmimą, namų areštą, įpareigojimą gyventi skyrium 

nuo nukentėjusiojo bei kitas procesines prievartos priemones: atidavimą į sveikatos priežiūros įstaigą, kratą, asmens kratą, poėmį, 
pašto siuntų poėmį, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, jos fiksavimą ir kaupimą, laikiną nušalinimą nuo 
pareigų ar laikiną teisės užsiimti tam tikra veikla sustabdymą, savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiks-
mų atlikimą, nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimą, slaptą sekimą.

12  pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 1985, nr. 1-1) 255 str. 
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 f apygardų teismų bendrosios raštinės arba ekspedicijos specialistai, Lietuvos apeliacinio teismo ekspedici-
jos specialistai.

Gauti dokumentai registruojami:

 f gaunamųjų dokumentų žurnale – suteikiamas teismo viduje naudojamas registracijos numeris bei Liteko 
sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas registracijos numeris;

 f tik Liteko sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas procesinio dokumento registracijos numeris.

apygardų teismuose užregistruoti dokumentai perduodami baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinėms arba 
ekspedicijos specialistams, Lietuvos apeliaciniame teisme – ekspedicijos specialistams. Jeigu šiuose teismuose 
naudojamas gaunamųjų dokumentų registravimo žurnalas, už gautų dokumentų įregistravimą Liteko siste-
moje atsako skyrių raštinės bei ekspedicijos specialistai.

Registraciją atliekantys darbuotojai gali patikrinti gaunamo dokumento atitiktį teisės aktų nustatytiems doku-
mentų rengimo reikalavimams (ar įrašyta data, siuntėjo adresas ir pan.) ir esant neatitikimams informuoti apie 
tai dokumentą teikiantį asmenį, tačiau tai daroma ne visuose teismuose. 

atlikus registravimo procedūrą dokumentas perduodamas:

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui;
 f apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui ar apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo 

baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių pirmininkui;
 f institucijoms, kurios pirmiausia sprendžia dėl teisminį nagrinėjimą inicijuojančio dokumento atitikties ma-

terialiesiems reikalavimams (dėl teisės teikti bylą inicijuojantį dokumentą prielaidų, tinkamo realizavimo 
sąlygų egzistavimo). ar dokumento, kuriuo siekiama inicijuoti teisminį nagrinėjimą, pagrindu bus keliama 
byla, sprendžia ir teismo teisėjas, kuriam gautas procesinis dokumentas perduodamas laikantis teisės aktų 
numatytų taisyklių (žr. procesą „bylos paskyrimas ir perdavimas teisėjui (kolegijos sudarymas)”).  

Jeigu priimamas sprendimas pagal gautą dokumentą kelti bylą, užvedama bylos kortelė, gauti dokumentai 
susegami, užrašomas Liteko sistemoje gautas unikalus bylos numeris. bylų numeravimo tvarką apibrėžia 
2006 m. birželio 9 d. teisėjų tarybos nutarimu nr. 13p-475 patvirtintos numerių suteikimo teisminio proceso 
byloms Lietuvos Respublikos teismuose taisyklės. 

kai kurie teismai atlieka papildomą užvestų bylų registravimą žurnaluose. 

ypatumai
2006 m. birželio 9 d. teisėjų tarybos nutarimu nr. 13p-475 patvirtintų numerių suteikimo teisminio proceso 
byloms Lietuvos Respublikos teismuose taisyklių 15 punkte numatyta, kad gavus baudžiamąją bylą nagrinėti iš 
prokuratūros arba ikiteisminio tyrimo institucijos bylai paliekamas numeris, kuris buvo suteiktas Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. tačiau šis numeris turi būti pritaikomas pagal Liteko siste-
mos suteikiamo unikalaus numerio šifruotę (nurodomas teismo kodas, įrašomas kontrolinis skaitmuo ir pan.). 

Proceso kontrolės priemonės
 f Gauto dokumento registravimas žurnale, teismo viduje naudojamo registracijos numerio suteikimas (ne 

visuose teismuose).
 f Gauto dokumento registravimas Liteko sistemoje. 
 f užvestos bylos registravimas Liteko sistemoje, numerio suteikimas.
 f užvestos bylos registravimas žurnale (ne visuose teismuose).
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4.1.1.2.  bylos paskyrimas ir perdavimas teisėjui (kolegijos sudarymas)

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f apylinkių teismų pirmininkai (arba jų pavaduotojai13), apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo pirmininkai, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiau-
siojo teismo pirmininkai ar apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių pirmininkai.

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specia-
listai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyrių raštinių specialistai.

 f teisėjas, teisėjas pranešėjas (teisėjo padėjėjas).
 f atrankos kolegija.

Proceso aprašymas 

bylos paskyrimo (kolegijos sudarymo) tvarką reglamentuoja:

 f 2008 m. spalio 10 d. teisėjų tarybos nutarimu nr. 13p-178-(7.1.2) patvirtintos bylų paskirstymo naudojant 
informacines technologijas laikinosios taisyklės;

 f 2006 m. rugpjūčio 19 d. teisėjų tarybos nutarimu nr. 13p-506 patvirtintos bylų paskirstymo teisėjams Lie-
tuvos apeliaciniame, apygardų, apygardų administraciniuose ir apylinkių teismuose taisyklės. 

kai bylai suformuoti reikalingi duomenys yra Liteko sistemoje, apylinkių, apygardų administracinių teismų, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specialistai, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, 
Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai bylą pasirašytinai per-
duoda apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui, 
apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkui ar apygardų teismų, 
Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių pirmininkui (to-
liau – paskirstančiam asmeniui).

paskirstantis asmuo susipažįsta su byla ir naudodamasis Liteko bylų skirstymo moduliu paskiria bylą konkre-
čiam teisėjui (teisėjui pranešėjui).

konkretų teisėją Liteko sistema parenka automatiškai, tačiau paskirstantis asmuo teisės aktų nustatytais atve-
jais gali nukrypti nuo sistemos taikomo tikimybinio paskyrimo principo ir atlikti paskirstymo procedūrą pats 
įvesdamas reikiamus duomenis.

duomenys, nurodantys teisėjų užimtumą (atostogos, komandiruotės ir kt.), įvedami į Liteko sistemą periodiš-
kai, kai sužinoma apie atitinkamas aplinkybes (tai gali būti vykdoma atsietai nuo bylos paskyrimo ir perdavimo 
teisėjui (kolegijos sudarymo) proceso). sudarant teisėjų kolegiją pirmiausia paskiriamas teisėjas pranešėjas, 
kuriam ir perduodama byla, o kitų kolegijos narių parinkimas, esant reikalui, gali būti atidėtas vėlesniam laikui.

Jeigu teisme nėra galimybės atlikti paskirstymą naudojantis Liteko programa, paskirstymas atlieka-
mas remiantis patvirtinta bylų skirstymo eile, nuo kurios gali būti nukrypstama išimtiniais atvejais, bylą 

13  tolesniame procesų aprašyme bus vartojama sąvoka „apylinkių teismų pirmininkai“, atskirai neišskiriant jų pavaduotojų.
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paskirstančiam asmeniui priimant patvarkymą, kuris segamas į atskirą aplanką ir saugomas prie teismo raš-
tvedybos dokumentų.

paskirstytos bylos perduodamos atgal į teismo raštinę. teismo raštinės specialistas į bylą įsega dokumentą, 
nurodantį bylos duomenis (bylos numeris, bylos gavimo teisme data, paskyrimo data, proceso dalyviai, kad 
šis dokumentas yra sukurtas automatiniu būdu ir byla teisėjui ar teisėjų kolegijai paskirta automatiniu būdu ir 
pan.) bei perduoda bylas atitinkamiems teisėjams (teisėjų padėjėjams) pasirašytinai. kai paskiriama nagrinėti 
teisėjų kolegijai, byla perduodama teisėjui pranešėjui (jo padėjėjui).

pažymėtina, kad teismo raštinės specialistas gali įteikti bylą atsakingam asmeniui arba asmuo ją pats atsiima 
raštinėje. 

ypatumai14

 f kasaciniame procese Lietuvos aukščiausiajam teismui gavus kasacinį skundą iš pradžių neatliekamas 
kolegijos sudarymo procesas, nes Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pir-
mininkas įsakymu tam tikram laikotarpiui iš anksto sudaro atrankos kolegiją, kuri nagrinėja kasacinio skun-
do priimtinumo klausimus. atrankos kolegijai priėmus sprendimą priimti kasacinį skundą dokumentai grą-
žinami Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pirmininkui, kuris laikydamasis 
bylų paskirstymo tvarkos nutartimi sudaro teisėjų kolegiją, paskiria jos pirmininką ir pranešėją. skundas 
kartu su byla (bylų judėjimas aprašytas skyriuje „4.1.1.7. kasacinių skundų priėmimas“) perduodami teisė-
jui pranešėjui (žr. procesą „kasacinių skundų priėmimas”). 

bylą paskyrus ir perdavus teisėjui (sudarius kolegiją) vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui.

Proceso kontrolės priemonės

 f bylos perdavimo paskirstančiam asmeniui, teisėjui (teisėjui pranešėjui) ar teisėjo padėjėjui fakto registra-
vimas žurnale.

 f bylos paskyrimo proceso detalus dokumentavimas Liteko sistemoje.

4.1.1.3.  kitų procesinių dokumentų priėmimas

bylos iškėlimą inicijuojančių dokumentų, apeliacinių, atskirųjų skundų, skundų atp bylose, skundų dėl žemesniųjų 
teismų priimtų nutarčių, kasacinių skundų priėmimas bei kai kurių kitų procesinių dokumentų (prašymo dėl susipa-
žinimo su nagrinėjamos bylos medžiaga, prašymo dėl daiktų, dokumentų, turinčių reikšmės bylai spręsti, grąžinimo 
iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, prašymo dėl teismo sprendimų nuorašų įteikimo / išsiuntimo) priėmimo ir 
nagrinėjimo tvarka aptarta atskirai.

14  apeliaciniame procese bylos paskyrimo ir perdavimo (kolegijų sudarymo) veiklos procese ypatumų nėra. apeliaciniame procese 
pirmosios instancijos teismas paskiria tik baudžiamųjų bylų posėdžio datą, bet ne teisėjus (kolegijas). posėdžio datos paskyrimas yra 
analizuojamas skyriuje „4.1.1.4. teismo posėdžių organizavimas“.
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Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f proceso šalys, kiti byloje dalyvaujantys asmenys.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specia-

listai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrųjų raštinių ir 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai. 

 f teisėjai (teisėjų padėjėjai).

Proceso aprašymas

procesas pradedamas, kai dalyvaujantis byloje asmuo, įgyvendindamas procesines teises, pateikia rašytinius 
dokumentus:

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinėje; 
 f apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrojoje raštinėje. 

pažymėtina, kad atskiri prašymai, pareiškimai gali būti surašomi į vieną dokumentą (pvz., atsiliepime į ieškinį 
nurodomas prašymas priteisti atstovavimo išlaidas). 

Gauti dokumentai registruojami:

 f gaunamųjų dokumentų žurnale – suteikiamas teismo viduje naudojamas registracijos numeris bei Liteko 
sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas registracijos numeris;

 f tik Liteko sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas procesinio dokumento registracijos numeris;
 f tik gaunamųjų dokumentų žurnale – suteikiamas teismo viduje naudojamas registracijos numeris (jei pro-

cesinis dokumentas neturi esminės, ilgalaikės vertės bylos nagrinėjimui).

apygardų teismuose, Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos aukščiausiojo teismo gauti ir užregistruoti do-
kumentai perduodami baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinėms. Jeigu šiuose teismuose naudojamas gau-
namųjų dokumentų registravimo žurnalas, skyrių raštinės atsako už gautų dokumentų tolesnį įregistravimą 
Liteko sistemoje.

tinkamai užregistruoti dokumentai įteikiami už konkrečią bylą atsakingam teisėjui (teisėjui pranešėjui, teisėjo 
padėjėjui) pasirašytinai. pažymėtina, kad teisėjas (teisėjo padėjėjas, teisėjas pranešėjas) dokumentus gali pats 
pasirašytinai atsiimti teismo raštinėje. 

procesiniai dokumentai gali būti teikiami įvairiose proceso stadijose, juos priėmus ir perdavus atsakingam tei-
sėjui sprendžiamas dokumente pateikto prašymo, siūlymo pagrįstumo klausimas. pavyzdinis procesinių doku-
mentų sąrašas pateikiamas 5 priede.

ypatumai

procesinių dokumentų priėmimo eigos ypatumų civiliniame, baudžiamajame ar administraciniame procese 
nepastebėta. 

Proceso kontrolės priemonės

 f Gauto dokumento registravimas žurnale, vidinio registracijos numerio suteikimas (ne visuose teismuose).
 f Gauto dokumento registravimas Liteko sistemoje (ne visų dokumentų).
 f dokumento perdavimas atsakingam asmeniui pasirašytinai.
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4.1.1.4.  teismo posėdžių organizavimas 

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f bet kurio bendrosios / specializuotos kompetencijos teismo teisėjai. 
 f apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkai.
 f teismo posėdžių sekretorius.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specia-

listai, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrųjų raštinių ir 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai. 

 f vilniaus ir kauno apygardų teismų bei Lietuvos apeliacinio teismo ekspedicijos specialistai.
 f teismo posėdžio pirmininkas.
 f teisėjas pranešėjas.

Proceso aprašymas

Posėdžio datos ir laiko paskyrimas ir informavimas apie tai

preliminariai teismo posėdžių tvarkaraštis formuojamas vykdant bylų paskyrimo, perdavimo teisėjams (kolegi-
jos sudarymo) veiklos procesą – Liteko sistema suteikia galimybę bylas paskirstančiam asmeniui siūlyti galimą 
artimiausią posėdžio datą ir laiką, tačiau dėl galutinės posėdžio datos apsisprendžia bylą nagrinėsiantis teisėjas 
(kolegija), atsižvelgdamas į pasirengimo bylos nagrinėjimui eigą. 

kai nustatoma, kad nėra kliūčių organizuoti žodinį procesą (surinkta pakankamai medžiagos), priimama nutar-
tis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Šioje nutartyje nurodomas posėdžio laikas ir vieta. teisės aktų nustaty-
tais atvejais bylos gali būti sprendžiamos rašytinio proceso tvarka (žodinis bylos nagrinėjimas teismo posėdyje 
nevyksta). 

Nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priima:

 f teisėjas (kolegija) (civilinis, baudžiamasis procesas);
 f teismo pirmininkas pasirengimą baigusio teisėjo siūlymu (administracinis procesas).

vėlesnių posėdžių data ir laikas gali būti nustatomi vykstančio posėdžio pabaigoje priimant žodinę nutartį, kuri 
įrašoma į teismo posėdžio protokolą. 

vadovaudamasis priimta nutartimi teismo posėdžių sekretorius parengia teismo šaukimus (jeigu paskirtas 
pirmasis posėdis byloje) / teismo pranešimus (jeigu skiriamas antrasis ir vėlesni posėdžiai) ir perduoda juos 
darbuotojui, atsakingam už siunčiamųjų dokumentų registraciją ir išsiuntimą: 

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės specia-
listui; 

 f apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrosios raštinės arba bau-
džiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistui;

 f vilniaus ir kauno apygardų teismuose ir Lietuvos apeliaciniame teisme yra ekspedicijos specialistai, todėl pir-
miausia siunčiami dokumentai registruojami teismo raštinėje, o siuntimo procedūrą vykdo minėti specialistai;
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 f jeigu vėlesnis posėdis skiriamas vykstančio posėdžio pabaigoje, atvykusiems proceso dalyviams teismo 
pranešimai gali būti įteikiami iš karto, pasirašytinai; 

 f teisės aktuose reglamentuotais atvejais15 apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką gali būti paskelbiama spau-
doje ir šaukimai / pranešimai nesiunčiami. apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo raštinės; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo 
teismo bendrosios raštinės gauna grąžintinas pažymas apie teismo šaukimų įteikimą. Jeigu pažymoje 
nurodyta, kad teismo šaukimas nebuvo įteiktas adresatui ar kitam, už adresatą teismo šaukimą galinčiam 
priimti, asmeniui, apie būsimą teismo posėdį gali būti pakartotinai pranešama siunčiant teismo šaukimą 
patikslintu gyvenamosios ar darbo vietos, buveinės adresu (jeigu adresatas, teikdamas kitus procesinius 
dokumentus, informavo teismą apie adreso pasikeitimą), viešo paskelbimo būdu arba kitais teisės aktuose 
numatytais būdais. Jeigu teismo šaukimas nebuvo įteiktas, nes adresatas atsisakė jį priimti, pakartotinis 
siuntimas nevykdomas. 

ypatumai

pažymėtina, kad baudžiamajame procese apeliacinio skundo nagrinėjimo data, laikas nustatomi pirmosios 
instancijos teismo nutartyje persiųsti skundą ir bylą į apeliacinės instancijos teismą. pirmosios instancijos 
teismams yra pateikiami duomenys, kuriomis dienomis ir kokį skaičių bylų galima skirti nagrinėti apeliacinės 
instancijos teisme. civiliniame ir administraciniame procese nagrinėjimo datą nustato apeliacinės instancijos 
teismas. 

Teismo posėdžių salių rezervavimas

už teismo posėdžių salių rezervavimą konkrečiam posėdžiui atsako teismo raštinės (apylinkių, apygardų admi-
nistracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio 
teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių) specialistai arba teismo po-
sėdžių sekretorius. teismuose yra susiklosčiusi skirtinga teismo posėdžių salių rezervavimo praktika:

 f teismo posėdžių salės rezervuojamos iš anksto, prieš savaitę;
 f teismo posėdžių salių rezervacija atliekama kiekvieną dieną.

Į teismo posėdį atvykusių asmenų tapatybės patikrinimas

teismo posėdžio pradžioje teismo posėdžių sekretorius patikrina į posėdį susirinkusių byloje dalyvaujančių as-
menų tapatybę. Jeigu tai, kad ne visi kviesti byloje dalyvaujantys asmenys yra atvykę, paaiškėja tik prasidedant 
teismo posėdžiui, informacija apie neatvykimo priežastis perduodama teismo posėdžio pirmininkui. 

Teismo posėdžio protokolavimas

teismo posėdžio sekretorius posėdžio metu rašo teismo posėdžio protokolą. kiekvienas teismo posėdis gali būti 
stenografuojamas.  

15  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 2002, nr. 36-1340) 130 str., Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 1999, nr. 13-308) 73 str. 3 dalis, 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 2002, nr. 37-1341) 236 str. 
2 dalis, 319 str. 3 dalis.
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teismo posėdžio sekretorius pasibaigus teismo posėdžiui per nustatytą terminą baigia rašyti ar spausdinti pro-
tokolą, jį pasirašo pats ir teikia pasirašyti teismo posėdžio pirmininkui ar teisėjui pranešėjui.

per nustatytą terminą byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir teikti rašytines pas-
tabas, kurių pagrįstumą nagrinėja teismo posėdžio pirmininkas rašytinio proceso tvarka. kai teismo posėdžio 
pirmininkas nesutinka su pastabomis:

 f jeigu bylą nagrinėjo ar atskirą procesinį veiksmą atliko teisėjų kolegija, pastabas nagrinėja tos kolegijos 
teisėjai, išklausę pastabas teikusių asmenų nuomonę, jei šie kviesti atvyko;

 f jeigu bylą nagrinėjo ar atskirą procesinį veiksmą atliko vienas teisėjas, jis kviečia pastabas pateikusius as-
menis ir išklauso jų nuomonę, jei šie kviesti atvyko. 

teismo posėdyje baigus bylos nagrinėjimą priimamas teismo sprendimas, nutartis, nuosprendis, nutarimas 
(toliau – teismo baigiamasis procesinis dokumentas).  

Proceso kontrolės priemonės

 f Grąžintinos pažymos apie teismo šaukimų įteikimą (įsitikinama, ar teismo šaukimas pasiekė adresatą, užti-
krinama, kad iki teismo posėdžio pradžios būtų žinomas galimas kviestų asmenų neatvykimas).

 f teismo šaukime / pranešime nurodomos neatvykimo pasekmės (užtikrinamas kviečiamų asmenų suinte-
resuotumas dalyvauti teismo posėdyje).

 f Į posėdį susirinkusių byloje dalyvaujančių asmenų tapatybės patikrinimas.
 f teismo posėdžio protokolavimas, garso įrašo darymas.
 f protokolo pasirašymo procedūra.
 f nustatytas terminas, per kurį turi būti išnagrinėtos pastabos dėl protokolo.

4.1.1.5.  teismo baigiamųjų procesinių dokumentų įteikimas, persiuntimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f bet kurio bendrosios / specializuotos kompetencijos teismo teisėjai (teisėjų padėjėjai).
 f teismo posėdžių sekretorius.
 f bylos nagrinėjimo teisme dalyviai.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių speci-

alistai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrųjų raštinių ir 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai.

 f vilniaus ir kauno apygardų teismų ir Lietuvos apeliacinio teismo ekspedicijos specialistai.

Proceso aprašymas

procesas inicijuojamas, kai nustatyta tvarka surašomas teismo baigiamasis procesinis dokumentas, kurį teisė-
jas, teisėjo padėjėjas, teismo posėdžio sekretorius užregistruoja Liteko sistemoje ir kuris, jeigu tai numatyta 
teisės aktuose, paskelbiamas teismo posėdyje.

teismo baigiamųjų procesinių dokumentų nuorašai tvirtinami teisės aktų nustatyta tvarka (teisėjo parašu, 
antspaudu). 
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Teismo baigiamųjų procesinių dokumentų nuorašų įteikimas 

Jeigu apie teismo baigiamojo procesinio dokumento priėmimą skelbiama teismo posėdyje, jame dalyvaujan-
tiems nagrinėjimo teisme dalyviams nuorašas įteikiamas:

 f civiliniame bei administraciniame procesuose, jeigu asmuo to pareikalauja;
 f baudžiamajame procese kai kuriems dalyvaujantiems asmenims ir be jų prašymo (pirmojoje instancijoje – 

išteisintajam, nuteistajam ar asmeniui, kuriam byla nutraukta, apeliaciniame procese – apeliantui, ištei-
sintajam, nuteistajam ar asmeniui, kuriam byla nutraukta, su kurių interesais susijęs apeliacinės instancijos 
teismo nuosprendis ar nutartis, kasaciniame procese – kasatoriui, išteisintajam, nuteistajam ar asmeniui, 
kuriam byla nutraukta, su kurių interesais susijusi kasacinės instancijos teismo nutartis);

 f teismo baudžiamasis įsakymas įteikiamas kaltinamajam arba, jeigu jis laikinai išvykęs, pasirašytinai kam 
nors iš kartu gyvenančių pilnamečių asmenų ar darbovietės administracijai (baudžiamasis procesas).

Teismo baigiamųjų procesinių dokumentų nuorašų išsiuntimas

Jeigu teismo baigiamasis procesinis dokumentas buvo paskelbtas teismo posėdyje, jame nedalyvavusiems na-
grinėjimo teisme dalyviams nuorašai išsiunčiami: 

 f civiliniame, administraciniame procesuose – asmens prašymo nereikia;
 f baudžiamajame procese asmens prašymo reikia, nebent tai asmuo, kuriam nuorašą turėjo įteikti be jo pra-

šymo posėdžio metu;
 f atp bylose asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, nuorašas išsiunčiamas be jo prašymo, nukentėjusiam 

asmeniui – jei paprašo;
 f teismo įsakymo nuorašai išsiunčiami skolininkui (civilinis procesas).

ypatumai

 f administraciniame procese gali būti išsiųstas nuorašas ir asmenims, dalyvavusiems teismo posėdyje, kuria-
me paskelbtas teismo baigiamasis procesinis dokumentas, jeigu jie to paprašo.

 f administraciniame procese apeliacinio sprendimo (nutarties, nutarimo) nuorašus proceso šalims, jų prašy-
mu, išsiunčia pirmosios instancijos teismas.  

Išsiuntimas kitoms institucijoms

 f priklausomai nuo teismo baigiamojo procesinio dokumento turinio – atitinkamai institucijai (viešojo regis-
tro tvarkytojui, kalinimo vietos administracijai ir pan.).

 f apeliaciniame procese  – apeliacinės instancijos teismo baigiamasis procesinis dokumentas įsiuvamas į 
bylą ir persiunčiamas atgal į pirmosios instancijos teismą.

 f kasaciniame procese – atgal į pirmosios instancijos teismą kartu su byla arba į nutartyje (nutarime) nuro-
dytą teismą.

teismo posėdžių sekretorius (kai kuriuose teismuose nuorašus rengia ir teismo raštinės specialistai) paruošia 
siunčiamuosius dokumentus, juos pateikia darbuotojui, atsakingam už siunčiamųjų dokumentų registraciją ir 
išsiuntimą:

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės specialistui; 
 f apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrosios raštinės arba bau-

džiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistui;
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 f dokumentai užregistruojami siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnale bei atliekami veiksmai, užti-
krinantys išsiuntimą (nustatomas siuntinių svoris, dedami antspaudai, parengiami reikiami dokumentai 
pašto paslaugas teikiančiai įmonei16, siuntiniai perduodami pašto paslaugas teikiančios įmonės atstovui);

 f vilniaus ir kauno apygardų teismuose ir Lietuvos apeliaciniame teisme yra ekspedicijos specialistai, todėl 
pirmiausia siunčiami dokumentai registruojami teismo raštinėje, o siuntimo procedūrą vykdo šio skyriaus 
darbuotojai.

kai kurioms institucijoms informacija apie priimtus teismo baigiamuosius procesinius dokumentus gali būti 
teikiama nuotoliniu būdu:

 f vedybų sutarčių registrui aktualią informaciją teismo raštinės darbuotojas įveda į išorinę informacinę sistemą;
 f turto arešto aktų registro tvarkymo įstaigai registruotinas dokumentas teikiamas faksu (specialiąja lini-

ja). Galimybė turto arešto aktų registrui reikiamą informaciją teikti elektroniniu būdu (įvedant duomenis 
į elektroninę sistemą) yra numatyta 2007  m. rugpjūčio 31  d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
įsakymu nr. 1R-320  patvirtintose duomenų teikimo turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisy-
klėse, tačiau toks duomenų teikimo būdas turi būti patvirtintas duomenų teikimo sutartimi, sudaroma su 
centrine hipotekos įstaiga. 

Kiti ypatumai

pastebėta, kad tam tikrų bylų kategorijų teismo sprendimų nuorašų išsiuntimą kai kuriuose teismuose vykdo ir 
teismo administracijos sekretorius. 

Proceso kontrolės priemonės

 f teismo baigiamojo procesinio dokumento registravimas Liteko sistemoje.
 f siunčiamųjų dokumentų (nuorašo) registravimas žurnale.
 f informacijos teikimas į išorines informacines sistemas (vedybų sutarčių registrui).
 f privalomas teismo baigiamojo procesinio dokumento nuorašo įteikimas kai kuriems asmenims (baudžia-

masis procesas).

4.1.1.6.  skundų (išskyrus kasacinius) priėmimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

apeliacinį skundą, atskirąjį skundą, skundą atp bylose, baudžiamajame procese skundą dėl žemesniųjų teismų 
priimtų nutarčių (toliau – skundas) gali teikti:

civiliniame procese:

 f byloje dalyvaujantys asmenys17;

16  Jei siunčiama naudojantis ab Lietuvos pašto paslaugomis, procedūra vykdoma pagal teisėjų tarybos 2009 m. balandžio 24 d. nutari-
mu nr. 13p-73-(7.1.2) aprobuotą teismų siunčiamų pasiuntinių pašto korespondencijos siuntų su procesiniais dokumentais apdoro-
jimo akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos aprašą.

17  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 2002, nr. 36-1340) 305 str.
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administraciniame procese:

 f byloje dalyvaujantys asmenys18;
 f asmuo, dėl kurio priimtas nutarimas atp byloje, nukentėjęs asmuo, institucija (pareigūnas), surašęs admi-

nistracinio teisės pažeidimo protokolą19;

baudžiamajame procese:

 f apeliacinį skundą gali teikti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 312 straipsnyje numatyti 
asmenys: prokuroras, privatus kaltintojas, nuteistasis, asmuo, kuriam byla nutraukta, jų gynėjas ir atstovas 
pagal įstatymą, nukentėjusysis ir jo atstovas, išteisintasis, jo gynėjas ir atstovas pagal įstatymą, civilinis 
ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai, užstato davėjas, asmuo, kurio turtas ar jo vertę atitinkanti pinigų 
suma konfiskuoti, jų atstovas;

 f skundą dėl žemesniųjų teismų priimtų nutarčių gali teikti bylos nagrinėjimo teisme dalyviai ir kiti asmenys, 
kuriems buvo taikytos LR bpk 163 str. numatytos prievartos priemonės20; 

 f pirmosios instancijos teismai: apylinkių, apygardų, apygardų administraciniai teismai (šių teismų teisėjai, 
teisėjų padėjėjai);

 f apeliacinės instancijos teismai: apygardų, apygardų administraciniai teismai, Lietuvos apeliacinis teismas, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specialis-
tai, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo bendrųjų raštinių ir baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių 
raštinių specialistai; 

 f vilniaus ir kauno apygardų teismų ir Lietuvos apeliacinio teismo ekspedicijos specialistai;
 f apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, apygardų teis-

mų, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų / 
civilinių bylų skyrių pirmininkai.

Proceso aprašymas

pažymėtina, kad galimybę teikti skundus riboja procesinių įstatymų nuostatos (cpk 303, 334 straipsniai, bpk 
312, 439 straipsniai, abtĮ 122, 134 straipsniai ir kt.):

 f skundas teikiamas per pirmosios instancijos teismą (nutarimą atp bylose priėmusį apylinkės teismą arba 
kitą nutarimą priėmusią valstybės instituciją (pareigūną)); 

 f administraciniame procese apeliaciniai skundai, skundai atp bylose gali būti paduodami ir tiesiogiai ape-
liacinės instancijos teismui (Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui). 

skundą gauna atitinkamas struktūrinis teismo padalinys:

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės;
 f apygardų teismų bendrosios raštinės.

Gautas skundas registruojamas:

18  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 1999, nr. 13-308) 130 str.
19  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 1999, nr. 13-308) 122 str. 
20  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 2002, nr. 37-1341) 439 str., 440 str. 1 dalis. 
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 f gaunamųjų dokumentų žurnale – suteikiamas teismo viduje naudojamas registracijos numeris bei Liteko 
sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas registracijos numeris;

 f tik Liteko sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas procesinio dokumento registracijos numeris.

apygardų teismuose užregistruoti dokumentai perduodami baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinėms. Jei-
gu šiuose teismuose naudojamas gaunamųjų dokumentų registravimo žurnalas, už gautų dokumentų įregis-
travimą Liteko sistemoje atsako skyrių raštinės.

pirmosios instancijos teismuose gautas ir tinkamai užregistruotas skundas perduodamas bylą nagrinėjusiam teisėjui. 

Jeigu skundą tiesiogiai gauna Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas arba bylą pirmąja instancija 
turintis nagrinėti apygardos administracinis teismas, pareikalaujama bylos iš pirmosios instancijos teismo 
ar nutarimą atp byloje priėmusios institucijos (žr. procesą „bylos perdavimas kitam teismui”), apygardos 
administracinio teismo arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas sprendžia skundo pri-
ėmimo klausimą. 

pirmosios instancijos teismo teisėjas susipažįsta su skundu ir, jei jis atitinka visus reikalavimus, priima nutartį 
perduoti skundą į apeliacinės instancijos teismą (civilinis, administracinis procesas). baudžiamajame procese 
pirmosios instancijos teismas netikrina apeliacinio skundo atitikties reikalavimams, tai atlieka apeliacinio teis-
mo pirmininkas ar baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pirmininkas, kai pastarasis teismas gauna persiųstą 
skundą. 

teisėjo padėjėjas, vykdydamas teisėjo nutartį, paruošia siuntimui skundą ir perduoda jį darbuotojui, atsakin-
gam už siunčiamųjų dokumentų registraciją ir išsiuntimą:

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų raštinės specialistui; 
 f apygardų teismų bendrosios raštinės arba baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistui;
 f vilniaus ir kauno apygardų teismuose ir Lietuvos apeliaciniame teisme yra ekspedicijos specialistai, todėl pir-

miausia siunčiami dokumentai registruojami teismo raštinėje, o siuntimo procedūrą vykdo minėti darbuotojai;
 f taip pat atliekama atitinkama veiksmų registracija Liteko sistemoje. 

pirmosios instancijos teismas, persiųsdamas skundą apeliacinės instancijos teismui, vykdo bylos perdavimo 
kitam teismui procesą. 

iš pirmosios instancijos teismo persiųstą skundą bei bylą gauna apeliacinės instancijos teismas, kuriame atlie-
kama reikiama gautų dokumentų registravimo procedūra (atlieka teismo raštinės specialistai) bei bylos pasky-
rimo ir perdavimo teisėjui (kolegijos sudarymo) procesas (atlieka apygardų administracinių teismų, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar 
apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių pirmininkas).

ypatumai

 f nutarimą atp byloje gali priimti ne tik apylinkių teismai, bet ir kitos valstybės institucijos (pareigūnai), 
esant skundui atp byloje, ši institucija per teisės aktų nustatytą terminą taip pat persiunčia skundą admi-
nistraciniam teismui.

 f civiliniame procese atskirųjų skundų atveju teismas įvertina skundo pagrįstumą ir, jeigu su juo sutinka 
(skundas paduotas ne dėl nutarčių, nutraukiančių bylą), gali nesiųsti jo į apeliacinės instancijos teismą ir 
pats priimti reikiamą sprendimą. 
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Proceso kontrolės priemonės

 f Gautas skundas registruojamas žurnale (ne visuose teismuose).
 f Gautas skundas registruojamas Liteko sistemoje.
 f teismo nutartis persiųsti skundą į apeliacinės instancijos teismą.
 f teismo nutarties vykdymo veiksmų registravimas Liteko sistemoje.
 f siunčiamų dokumentų registracija žurnale.

4.1.1.7.  kasacinių skundų priėmimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

kasacinį skundą gali teikti:

civiliniame procese:

 f byloje dalyvaujantys asmenys;

baudžiamajame procese:

 f prokuroras, nukentėjusysis, jo atstovas, nuteistasis, išteisintasis, asmuo, kuriam byla nutraukta, jų gynėjas 
ir atstovas pagal įstatymą, asmuo, kuriam paskirtos ar nepaskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, 
jo gynėjas, atstovas pagal įstatymą, šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, civilinis ieškovas, civilinis atsako-
vas ir jų atstovai, užstato davėjas, asmuo, kurio turtas ar jo vertę atitinkanti suma konfiskuoti, jų atstovas21.

Proceso aprašymas

kasacinis skundas paduodamas tiesiogiai Lietuvos aukščiausiajam teismui. pažymėtina, kad galimybę teikti 
kasacinius skundus riboja procesinių įstatymų nuostatos (cpk 341 straipsnis, bpk 367 straipsnis).

kasacinis skundas užregistruojamas bendrojoje teismo raštinėje ir pagal nustatytą kompetenciją perduodamas 
atitinkamo skyriaus (baudžiamųjų / civilinių bylų) raštinei.

kadangi Lietuvos aukščiausiajame teisme laikomasi praktikos, kad Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamų-
jų / civilinių bylų skyrių pirmininkas įsakymu tam tikram laikotarpiui iš anksto sudaro atrankos kolegiją, kuri 
nagrinėja kasacinių skundų priimtinumo klausimus, atitinkama raštinė pasirašytinai perduoda kasacinį skundą 
atrankos kolegijos teisėjui pranešėjui. Jei atrankos kolegija iš anksto nėra sudaryta, kasacinis skundas perduo-
damas Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkui ar baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pirmininkui, kuris 
sudaro atrankos kolegiją ir paskiria jai bylą.

atrankos kolegijos veikla

baudžiamųjų bylų atveju atrankos kolegijai kasacinis skundas visada perduodamas kartu su iš pirmosios instan-
cijos teismo išreikalauta byla, civilinių bylų atveju iš pirmosios instancijos byla gali būti perduodama atrankos 
kolegijai, jeigu atsiranda tam poreikis, arba išreikalaujama vėliau, priėmus kasacinį skundą. 

21  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (su pakeitimais ir papildymais) (valstybės žinios, 2002, nr. 37-1341) 367 str. 
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atrankos kolegija skundo priimtinumo klausimą sprendžia priimdama nutartį rašytinio proceso tvarka. nepri-
imtas kasacinis skundas grąžinamas jį padavusiam asmeniui. 

Jeigu nusprendžiama priimti kasacinį skundą, skundas perduodamas Lietuvos aukščiausiojo teismo pirminin-
kui ar baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pirmininkui, kuris laikydamasis bylų paskirstymo tvarkos nutartimi 
sudaro teisėjų kolegiją, paskiria jos pirmininką ir pranešėją. skundas kartu su byla pasirašytinai perduodamas 
teisėjui pranešėjui (žr. procesą „bylos paskyrimas ir perdavimas teisėjui (kolegijos sudarymas)”). 

ypatumai

esminių proceso skirtumų civiliniame ir baudžiamajame procesuose nepastebėta.

Proceso kontrolės priemonės

 f Gauto kasacinio skundo registravimas (dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, Liteko sistemoje).
 f atrankos kolegijos nutartis dėl kasacinio skundo priimtinumo.
 f kasacinio skundo ir kitų dokumentų perdavimas atsakingiems asmenims pasirašytinai.

4.1.1.8.  bylos perdavimas kitam teismui

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f apylinkių, apygardų, apygardų administracinių teismų teisėjai.
 f Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, specialioji teisėjų kolegija 

ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti.
 f apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šių teismų baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių 

pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas.
 f teismo posėdžių sekretorius.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės; apygardų 

teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrosios raštinės ir baudžiamųjų / ci-
vilinių bylų skyrių raštinės, vilniaus ir kauno apygardų ir Lietuvos apeliacinio teismo ekspedicijos specialistai.

Proceso aprašymas

Bylos perdavimas dėl teismingumo

 f Jeigu teismingumo pažeidimas paaiškėja bylą inicijuojančio dokumento priėmimo stadijoje, atsisakoma 
priimti dokumentą ir bylos perdavimo kitam teismui procesas nėra aktualus.

 f Jeigu bylos iškėlimą inicijuojantis dokumentas buvo priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles, parengi-
mo nagrinėti bylą metu byla perduodama pagal teismingumą priimant teismo nutartį. bylos perdavimas 
vykdomas įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai. Jei teismingumo pažeidimas paaiškėja pradėjus nagrinėti bylą, 
teismas gali nevykdyti perdavimo ir išnagrinėti bylą. Jeigu bylos nagrinėjimo metu paaiškėja rūšinio teis-
mingumo pažeidimas, bylos perdavimas privalomas. 
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 f Jeigu tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kyla ginčas dėl teismingumo, teis-
mas kartu su motyvuotu prašymu ar nutartimi vykdo bylos perdavimą specialiajai teisėjų kolegijai, ku-
rią sudaro Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininkas ir du šių teismų pirmininkų paskirti teisėjai (vienas iš Lietuvos aukščiausiojo teismo, 
kitas iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo). bendrosios kompetencijos teismai perduoda bylą per 
Lietuvos aukščiausiąjį teismą, o administraciniai teismai – per Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. 

Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui 

bylos perdavimo klausimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui sprendžiamas pasirengimo nagrinėti 
bylą stadijoje. perdavimas gali vykti siekiant operatyviau, ekonomiškiau išnagrinėti bylą, dėl teisėjų nušalinimo 
(nusišalinimo), kai jų pakeisti kitais tame teisme negalima, ir panašiais teisės aktuose numatytais atvejais. 
bylą turintis nagrinėti teismas priima atitinkamą nutartį, toliau perdavimo klausimas sprendžiamas remiantis 
žemiau išvardintais principais. 

dėl perdavimo tarp tos pačios pakopos teismų:
 f apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra abu apylinkės teismai, tarp kurių turi vykti perdavimas, pir-

mininkas ar apygardos teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pirmininkas motyvuotu patvarkymu;
 f jei perdavimas vyksta tarp apylinkės teismų, esančių skirtingų apygardos teismų teritorijose, arba tarp 

apygardos teismų, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas (jo pavaduotojas) ar šio teismo baudžiamųjų / 
civilinių bylų skyriaus primininkas;

 f Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas dėl perdavimo tarp apygardos administracinių teismų.

dėl perdavimo aukštesnės pakopos teismui:
 f apylinkės teismas teikia prašymą apygardos teismui ir dėl perdavimo nusprendžia apygardos teismo, kurio 

veiklos teritorijoje yra tas apylinkės teismas, pirmininkas ar baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pirmininkas;
 f apygardos administracinis teismas teikia prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir dėl 

perdavimo nusprendžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas;
 f bylos perdavimas apeliacinės instancijos teismui kartu su pirmosios instancijos teisme gautu apeliaciniu, 

atskiruoju skundu, skundu atp bylose, skundu dėl žemesniųjų teismų priimtų nutarčių.

priimama pirmosios instancijos teismo (apylinkės, apygardos, apygardos administracinio teismo) nutartis per-
duoti skundą kartu su byla į apeliacinį teismą (žr. procesą „apeliacinių, atskirųjų skundų, skundų atp bylose, 
skundų dėl žemesniųjų teismų priimtų nutarčių priėmimas”).

bylos perdavimas iš pirmosios instancijos teismo gavus prašymą iš kasacinės instancijos teismo arba apeliaci-
nės instancijos administracinio teismo, tiesiogiai gavusio apeliacinį skundą.

pažymėtina, kad apeliacinės instancijos administraciniam teismui tiesiogiai gavus apeliacinį skundą, pirmosios 
instancijos teismas, turintis pateikti bylą, apie šį faktą informuojamas raštu ar telefonu, nors Liteko sistemoje 
yra registruojamas įvykis „gautas apeliacinis skundas”.

Kiekvienu atveju tolesnė proceso eiga

priėmus reikiamą sprendimą perduoti bylą kitam teismui, teismo posėdžių sekretorius parengia atitinkamus 
dokumentus, reikalingus įtvirtinti nutartį / sprendimą, registruoja juos Liteko sistemoje. teismo posėdžių se-
kretorius perduoda bylą į teismo raštinę.
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bylos perdavimas registruojamas atitinkamame dokumentų registracijos žurnale. teismo raštinės specialistas 
parengia bylą išsiuntimui, užregistruoja bylą siunčiamųjų dokumentų žurnale bei atlieka veiksmus, užtikrinan-
čius išsiuntimą.

vilniaus ir kauno apygardų teismuose bei Lietuvos apeliaciniame teisme yra ekspedicijos specialistai, todėl pir-
miausia siunčiami dokumentai registruojami teismo raštinėje, o siuntimo procedūrą vykdo minėti darbuotojai.

bylos grąžinimas iš apeliacinės / kasacinės instancijos atgal į pirmąją instanciją ar kitą teismą aprašytas procese 
„teismo baigiamųjų procesinių dokumentų įteikimas, persiuntimas“.

Proceso kontrolės priemonės

 f priimtų sprendimų dėl bylos perdavimo registravimas Liteko sistemoje.
 f bylos perdavimo į teismo raštinę registravimas dokumentų registracijos žurnale.
 f bylos registravimas siunčiamųjų dokumentų žurnale.

4.1.1.9.  dokumentų, įrodančių sumokėtas pinigines sumas, priėmimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specia-
listai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrųjų raštinių ir 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai.

 f proceso šalys, kiti byloje dalyvaujantys asmenys (civilinis, administracinis procesas).
 f kaltinamasis baudžiamojoje byloje.
 f nuteistasis, kuriam paskirta bauda.
 f atp byloje pažeidėju pripažintas asmuo.
 f bylą nagrinėjantis teismas (teisėjas, teisėjas pranešėjas, kolegijos pirmininkas).

Proceso aprašymas

dokumentai, įrodantys sumokėtas pinigines sumas, gali būti teikiami teismui šiais atvejais:

 f siekiant patvirtinti sumų, skirtų bylos nagrinėjimo išlaidoms (žyminis mokestis bei kitos išlaidos) padengti, 
sumokėjimą (civilinis, administracinis procesai);

 f kai kaltinamasis, siekdamas išvengti proceso dėl civilinio ieškinio arba laikino nuosavybės teisių apribo-
jimo, baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu savanoriškai atlygina nukentėjusiajam nusikalstama veika 
padarytą žalą – pareiškimą, kad padaryta žala yra atlyginta, bei tai įrodančius dokumentus pateikti teismui 
yra rekomenduotina;

 f kai baudžiamojoje byloje nuosprendžiu paskiriama bauda ir nuteistasis sumoka priteistą sumą per nustaty-
tą terminą savanoriškai – dokumentų, įrodančių sumokėtas pinigines sumas, pateikimas būtinas;

 f kai atp bylose paskiriama bauda ir pažeidėjas priteistą sumą sumoka per nustatytą terminą savanoriškai –  
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dokumentų, įrodančių sumokėtas pinigines sumas, pateikimas būtinas ne visada, nes yra galimybė vykdyti 
patikrinimą elektroniniu būdu.22 

procesas inicijuojamas, kai asmuo teismo raštinei pateikia dokumentus, kad piniginės sumos sumokėtos, 
atlygintos. 

dokumentai dėl bylos nagrinėjimo išlaidoms padengti skirtų sumų sumokėjimo gali būti pateikiami bylos iškė-
limo stadijoje ar nagrinėjant bylą. 

Žyminio mokesčio mokėjimą patvirtinantis dokumentas turi būti teikiamas kartu su bylos iškėlimą teisme inici-
juojančiu dokumentu tam, kad būtų galima įvertinti pastarojo dokumento priimtinumą. civiliniame procese nu-
matoma galimybė žyminį mokestį primokėti ir tai įrodančius dokumentus pateikti ir vėlesnėse proceso stadijose23. 

Gauti dokumentai dėl bylos nagrinėjimo išlaidoms padengti skirtų sumų sumokėjimo registruojami:

 f gaunamųjų dokumentų žurnale – suteikiamas teismo viduje naudojamas registracijos numeris bei Liteko 
sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas registracijos numeris;

 f tik Liteko sistemoje – suteikiamas sistemos suformuotas procesinio dokumento registracijos numeris;
 f tik gaunamųjų dokumentų žurnale – suteikiamas teismo viduje naudojamas registracijos numeris.

kartu su atitinkamu procesiniu dokumentu pateikiamas žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis doku-
mentas atskirai Liteko sistemoje nėra registruojamas. 

dokumentai dėl bylos nagrinėjimo išlaidoms padengti skirtų sumų sumokėjimo perduodami bylą nagrinėsian-
čiam / nagrinėjančiam teismui (kad šis galėtų spręsti dėl galimybės atlikti procesinius veiksmus, kurių vykdy-
mas reikalauja atitinkamų išlaidų, pvz., dėl liudytojo iškvietimo). 

Jeigu dokumentai teikiami dėl priteistos baudos sumokėjimo, teismo raštinės darbuotojas patikrina mokėjimo 
teisingumą, banko kvitą arba juridinio asmens pateiktus dokumentus įsiuva į bylą. apie įvykdymą pranešama 
baigiamąjį procesinį dokumentą priėmusiam teismui (teisėjui, kolegijos pirmininkui). pažymėtina, kad atp 
bylose paskirtos baudos mokėjimas dėl asmens turtinės padėties ar kitų reikšmingų aplinkybių gali būti išdės-
tytas per tam tikrą laikotarpį. tokiu atveju asmuo įrodymus gali teikti keletą kartų. teismo raštinės specialistas 
rankomis pildomoje kortelėje / atskirame lape pažymi, kokia piniginės sumos dalis jau yra sumokėta, apie likutį 
žodžiu informuojamas įrodymus pateikęs asmuo. 

baudžiamosiose bylose baudos mokėjimo tvarka apibrėžiama priimtu nuosprendžiu. skirtingai nei atp bylų 
atveju (žr. aukščiau), jei paaiškėja, kad dėl asmens turtinės padėties ar kitų reikšmingų aplinkybių asmuo neturi 
galimybių vykdyti paskirtą piniginę bausmę, gali būti taikomas ne baudos mokėjimo išdėstymas dalimis, bet 
skiriama kitos rūšies bausmė ar baudžiamojo poveikio priemonė24. 

22  Šiuo metu pagal atpk bauda turi būti sumokama per 40 dienų, o nutarimas įsiteisėja per 10 dienų, todėl vadovaujantis Lat formuo-
jama praktika, kad nutarimo pateikimo vykdymą bei vykdymo kontrolę atlieka institucija, surašiusi protokolą, teismas po 10 dienų 
įsiteisėjusį nutarimą siunčia atitinkamai institucijai, kuri kontroliuoja sumokėjimo faktą. teismui sumokėjimo faktas aktualus tik 
tada, kai skirta bauda sumokama iki nutarimo įsiteisėjimo ir išsiuntimo. 

23  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (valstybės žinios, 2002, nr. 36-1340) 86 str.
24  Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (valstybės žinios, 2000, nr. 89-2741) 47 str. 6 dalis, Lietuvos Respublikos bausmių vyk-

dymo kodekso (valstybės žinios, 2002, 73-3084) 25 str. 1 d.
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pažymėtina, kad bendrosios kompetencijos apeliacinės, kasacinės instancijos teismų baigiamųjų procesinių 
dokumentų vykdymą užtikrina ir paskirtos baudos sumokėjimo eigą stebi pirmosios instancijos teismas. 

Jeigu pateikiamas pareiškimas ir kiti įrodantys dokumentai dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo 
baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu, teismo raštinė gautus dokumentus perduoda atitinkamam teisėjui, 
bylą rengiančiam teisėjui pranešėjui ar kolegijos pirmininkui. 

ypatumai

Šiuo metu yra sukurtas informacijos keitimosi su valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos funkcionalumas, kuris leidžia teismams gauti informaciją apie mokėjimus su dviejų dienų paklaida. 
analizės metu pastebėta, kad dalis teismų, naudodamiesi šiuo funkcionalumu, kaupia informaciją apie mokėjimus. 
tačiau ši praktika nėra plačiai paplitusi ir dauguma teismų vis dar renka mokėjimo faktą įrodančius dokumentus. 

Proceso kontrolės priemonės

 f Gauto dokumento, patvirtinančio mokėjimą, registravimas žurnale (ne kiekvienas dokumentas, ne visuose 
teismuose).

 f Gauto dokumento, patvirtinančio mokėjimą, registravimas Liteko sistemoje (ne kiekvienas dokumentas).
 f mokėjimų apskaitos kortelė.

4.1.1.10.  daiktų, dokumentų, turinčių reikšmės bylos nagrinėjimui, grąžinimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f suinteresuotas asmuo (savininkas, kitas suinteresuotas asmuo).
 f bet kurio bendrosios / specializuotos kompetencijos teismo teisėjai.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specia-

listai, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrųjų raštinių ir 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai.

Proceso aprašymas

Grąžinimas bylos nagrinėjimo metu (jeigu grąžinimas nepakenks proceso eigai)

asmuo, iš kurio buvo gauti daiktai, dokumentai, turintys reikšmės bylos nagrinėjimui (toliau – objektai), (savi-
ninkas) teismo raštinei (apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo raštinei, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrajai raštinei ar 
šių teismų baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus raštinei) teikia nustatytos formos prašymą bei kitus reikiamus 
dokumentus. teismo raštinės specialistas užregistruoja prašymą gaunamųjų dokumentų registracijos žurnale 
bei Liteko sistemoje ir perduoda jį už bylą atsakingam teisėjui. ar galimas objektų grąžinimas iki teismo bai-
giamojo procesinio dokumento įsiteisėjimo, bylą nagrinėjantis teismas išsprendžia nutartimi, kuri atitinkamai 
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registruojama sistemoje. Remdamasis teismo nutartimi, leidžiančia grąžinti, objektus asmeniui grąžina teismo 
raštinės specialistas (jeigu objektai saugomi teisme). atsiimantis asmuo pasirašo atitinkamame registravimo 
žurnale ir procesas baigiamas. pažymėtina, kad ne visais atvejais objektai saugomi teisme. tokiu atveju asmuo 
siunčiamas į objektus saugančią instituciją. 

Įsiteisėjus teismo priimtam baigiamajam procesiniam sprendimui 

materialių objektų, turėjusių reikšmės sprendžiant bylą, likimas išsprendžiamas teismui priimant baigiamąjį 
procesinį dokumentą.

asmuo, norintis atsiimti objektus, turėjusius reikšmės sprendžiant bylą, teismo raštinei teikia nustatytos formos 
prašymą bei kitus reikiamus dokumentus. teismo raštinės specialistas užregistruoja prašymą gaunamųjų doku-
mentų registracijos žurnale bei Liteko sistemoje (ne visuose teismuose) ir patikrina, ar yra pagrindas grąžinti 
objektus. Jeigu objektai gali būti grąžinti, juos asmeniui perduoda teismo raštinės specialistas (jeigu objektai sau-
gomi teisme), atsiimantis asmuo pasirašo atitinkamame registravimo žurnale ir procesas baigiamas. pažymėtina, 
kad ne visais atvejais objektai saugomi teisme. tokiu atveju asmuo siunčiamas į objektus saugančią instituciją.

esant įsiteisėjusiam baigiamajam teismo procesiniam sprendimui, objektai gali būti grąžinami ir nesant prašy-
mo (pvz., ikiteisminio tyrimo įstaigoms, pateikusioms laikmenas su informacija, gauta atliekant slaptą sekimą), 
tokiu atveju teismo raštinė (jeigu objektai saugomi teisme) atitinkamai fiksuoja išsiuntimo procedūrą registra-
cijos žurnaluose ir sistemoje. 

taip pat pažymėtina, kad įsiteisėjus baigiamajam teismo procesiniam sprendimui objektus, turėjusius reikšmės 
tiriant bylą, teisės aktų nustatytais atvejais gali atsiimti ir kiti suinteresuoti asmenys, nebuvę savininkais. 

Jeigu teisme yra atskiros baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinės, atliekami reikiami dokumentų perdavimai 
tarp šių raštinių ir bendrosios raštinės.

ypatumai 

ypatumų atskiruose teismuose, instancijose nepastebėta.

Proceso kontrolės priemonės

 f prašymo grąžinti objektą registravimas žurnale.
 f prašymo grąžinti objektą registravimas Liteko sistemoje.
 f objekto perdavimas pasirašytinai.

4.1.1.11.  vykdomųjų raštų išdavimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f išieškotojas.
 f vykdymo vietos antstolis.
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 f apylinkių, apygardų, apygardų administraciniai teismai. 
 f Lietuvos apeliacinis teismas (skubaus vykdymo atveju ir pagal Lietuvos Respublikos civilinį procesą regla-

mentuojančių es ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnį).
 f Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Lietuvos aukščiausiasis teismas (skubaus vykdymo atveju).
 f teismo posėdžių sekretorius.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specia-

listai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrųjų raštinių ir 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai.

Proceso aprašymas

vykdomieji raštai išduodami išieškotojui (asmeniui, turinčiam gauti tam tikrą naudą pagal priimtą teismo bai-
giamąjį procesinį dokumentą arba sudarytą taikos sutartį), antstoliui (baudžiamasis procesas). toliau aptariami 
galimi variantai.

Vykdomasis raštas išduodamas automatiškai, be asmens prašymo

vykdomasis raštas išduodamas įsiteisėjus teismo baigiamajam procesiniam dokumentui arba iki jo įsiteisėjimo, 
jeigu teismo baigiamasis procesinis dokumentas turi būti vykdomas skubiai.

baudžiamosiose bylose, kuriose asmeniui skiriama bauda, bei administracinėse bylose įsiteisėjus teismo bai-
giamajam procesiniam dokumentui suteikiamas terminas savanoriškai sumokėti priteistas pinigines sumas ir 
vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik pasibaigus šiam laikotarpiui. 

ar vykdomasis raštas bus išduodamas automatiškai, priklauso nuo teismo baigiamojo procesinio dokumento 
turinio.

Asmeniui pateikus prašymą

kai įsiteisėja teismo baigiamasis procesinis dokumentas, nesilaikoma vykdymo procese sudarytos taikos sutar-
ties (civilinis procesas), privataus kaltinimo byloje sudarytos taikos sutarties (baudžiamasis procesas), sueina 
terminas įvykdyti sprendimą savanoriškai (administracinis procesas), kai anksčiau išduotas vykdomasis raštas 
prarastas, asmuo gali teikti rašytinį prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo (vykdomojo rašto dublikato išda-
vimo) pirmosios instancijos teismui (apylinkių, apygardų, apygardų administraciniams teismams). teismas, 
įsitikinęs prašymo pagrįstumu, išduoda vykdomąjį raštą. vykdomasis raštas išduodamas pasirašytinai arba 
išsiunčiamas registruotu laišku.

skubaus vykdymo atvejais asmuo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo gali teikti ir apygardos, apygardos 
administraciniam, Lietuvos apeliaciniam teismui, Lietuvos aukščiausiajam teismui, Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui, priėmusiam baigiamąjį procesinį dokumentą nagrinėjant bylą apeliacine arba ka-
sacine tvarka.

teismo posėdžių sekretorius parengia vykdomąjį raštą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus (naudo-
jamas Liteko sistemos pateikiamas šablonas), jį patvirtina teismo herbiniu antspaudu ir perduoda į teismo 
raštinę. Raštinės specialistas vykdomąjį raštą parengia siuntimui, atiduoda asmeniui, atsakingam už siuntų 
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perdavimą pašto paslaugas teikiančiai įmonei, bei pažymi vykdomojo rašto išsiuntimo faktą Liteko sistemoje. 
išsiuntus vykdomąjį raštą procedūra baigiama.

ypatumai

Lietuvos apeliacinis teismas suinteresuotos šalies prašymu išduoda vykdomuosius raštus dėl es tarybos ar es 
komisijos sprendimų, kuriais asmenims, išskyrus valstybes, skiriama piniginė prievolė, taip pat dėl europos 
sąjungos teisingumo teismo sprendimų.

vykdomojo rašto išdavimas nėra aktualus, jeigu priimamas kitas vykdomasis dokumentas:

 f teismo įsakymas;
 f atp bylose priimamas institucijų ir pareigūnų nutarimas, kiek jis liečia turtinio nuostolio atlyginimą;
 f europos mokėjimo įstatymas, europos vykdomasis raštas, teismo sprendimas priimtas byloje dėl nedidelių 

ginčo sumų pagal europos komisijos reglamentą nr. 861/2007;
 f kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Proceso kontrolės priemonės

 f vykdomojo rašto registravimas Liteko sistemoje.
 f vykdomojo rašto perdavimo registravimas žurnale.
 f vykdomojo rašto išdavimas pasirašytinai ar išsiuntimas registruotu laišku.

4.1.1.12.  supažindinimas su bylos medžiaga

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f asmenys, turintys pagrįstą, teisės saugomą interesą susipažinti su byla.
 f apylinkių, apygardų, apygardų administracinių teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjai.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specia-

listai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrųjų raštinių ir 
baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių raštinių specialistai. 

 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkai, apy-
gardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkai ar apygardų teismų, 
Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių pirmininkai.

 f teismo archyvaras (atitinkamus įgaliojimus turintis teismo raštinės darbuotojas).

Proceso aprašymas

Susipažinimas su nagrinėjama byla

teismo leidimu proceso dalyviai gali susipažinti su nagrinėjama byla ir savo lėšomis daryti kopijas, išrašus.  



82

Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė

teismo pirmininkas, teisėjas, teisėjo padėjėjas ar kitas teismo darbuotojas, į kurį dėl informacijos, susijusios su 
konkrečia nagrinėjama byla, pateikimo kreipiasi asmuo, prisistatantis proceso dalyviu ar jo atstovu, įvertinęs 
prašomos pateikti informacijos pobūdį, turi iš besikreipiančiojo asmens pareikalauti pateikti dokumentą, iš ku-
rio galima nustatyti jo tapatybę. Jeigu besikreipiantis asmuo atsisako pateikti prašomą informaciją arba nėra 
įsitikinama besikreipiančiojo asmens tapatybe ar pareigų tikrumu, galima atsisakyti teikti informaciją.  

kreipimasis dėl informacijos pateikimo gali būti pažymėtas bylos kortelės grafoje „pastabos“, nurodant besi-
kreipiančiojo vardą, pavardę, kreipimosi datą ir turinį. atitinkamai gali būti papildoma ir Liteko sistemos sufor-
muota elektroninė bylos kortelė. 

patvirtinus asmens tapatybę sudaroma galimybė susipažinti su bylos medžiaga, asmeniui pateikiama bylos 
medžiaga, laikomasi vidinių susipažinimo su bylos medžiaga taisyklių. su bylos medžiaga susipažįstama daly-
vaujant teismo raštinės darbuotojui.

Jeigu su byla dėl tarnybinių funkcijų vykdymo susipažįsta prokuroras, gali būti nukrypstama nuo teisės aktuo-
se apibrėžtų susipažinimo su byla taisyklių, pavyzdžiui, susipažinimo metu gali nedalyvauti teismo raštinės 
darbuotojas. 

pažymėtina, kad kai kuriuose teismuose sudaroma galimybė iš anksto užsiregistruoti dėl susipažinimo su byla.

esminė informacija apie nagrinėjamą bylą (bylos iškėlimo data, numatoma bylos nagrinėjimo teismo posėdyje 
data ir pan.) gali būti teikiama ir telefonu. skambinančio asmens prašoma pasakyti vardą, pavardę, asmens 
kodą, bylos numerį, pareigas, jei yra būtinybė – kitų proceso dalyvių vardus ir pavardes; pateikiami klausimai 
turi būti tiesiogiai susiję su skambinančiu asmeniu. 

ypatumai

Susipažinimas su nagrinėjama baudžiamąja byla. Galintys susipažinti asmenys yra prokuroras, kalti-
namasis, atstovas pagal įstatymą, gynėjas, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai. 
kadangi asmenims suteikiama galimybė susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, kai prokuroras baigia 
ikiteisminį tyrimą, nagrinėjimo teisme metu leidžiama susipažinti su papildomai po kaltinamojo akto sura-
šymo gauta bylos medžiaga, o su kita bylos medžiaga – per teismo nustatytą terminą arba pasibaigus šiam 
terminui, jei tai netrukdo nagrinėti bylą.

Susipažinimas su išnagrinėta byla, kurioje priimtas įsiteisėjęs teismo baigiamasis procesinis dokumentas 
(kai pasibaigė kasacinio apskundimo terminas arba kasacinis skundas toje byloje jau išnagrinėtas) (toliau – 
išnagrinėta byla).

susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga tvarką apibrėžia šie teisės aktai:

 f 1999 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos archyvų departamento ge-
neralinio direktoriaus įsakymu nr. 79/13 patvirtinta susipažinimo su apygardų ir apylinkių teismuose išna-
grinėtų bylų medžiaga tvarka;

 f 2005 m. rugsėjo 9 d. teisėjų tarybos nutarimu nr. 13p-379 patvirtinta susipažinimo su išnagrinėtų bau-
džiamųjų bylų medžiaga tvarka. 
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išnagrinėtos bylos medžiaga yra vieša (nebent byla buvo nagrinėjama uždarame teismo posėdyje arba teismas 
pripažino, kad tam tikra medžiagos dalis negali būti viešinama), todėl susipažinti gali ir nedalyvavę bylos na-
grinėjime asmenys, turintys pagrįstą ir teisės saugomą interesą. 

procedūra inicijuojama, kai asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ar gauti jos kopijų, pa-
teikia teismo raštinei (apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
raštinei, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo bendrajai raštinei ar šių 
teismų baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus raštinei) nustatytos formos prašymą bei reikiamus dokumentus. 
teismo raštinės specialistas gautus dokumentus registruoja atskirame nustatytos formos registracijos žurnale 
(prašymų registre) ir perduoda apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo pirmininkui, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmi-
ninkui ar apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkui, kuris peržiūri prašymą, įvertina, ar besikreipiančiajam galima susipažinti su byla. 
Leidimas rašomas rezoliucijoje ant asmens prašymo. priėmus atitinkamą sprendimą prašymas grąžinamas į 
teismo raštinę. Jeigu asmeniui leidimas neduotas, prašymas ir dokumentai grąžinami suinteresuotam asme-
niui ir procedūra baigiama. 

asmeniui gavus leidimą susipažinti su bylos medžiaga, ši paruošiama (uždengiamos bylos vietos, su kuriomis 
susipažinimas yra ribojamas) ir duodama susipažinti tam skirtoje ar kitoje teismo patalpoje, dalyvaujant teismo 
raštinės darbuotojui. susipažinimo metu laikomasi teismo vidinių supažindinimo su bylos medžiaga taisyklių. 

Jei prašyme buvo nurodyta, kad norima gauti bylos medžiagos kopijų, teismo raštinės specialistas parengia 
nurodytą kopijų skaičių. kai asmuo sumoka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka už kopijų ir nuorašų 
parengimą (teismo buhalterijoje, raštinėje ar banke), teismo raštinės darbuotojas (teismo archyvaras, jeigu 
bylos jau perduotos į archyvą (žr. procesą „archyvo valdymas”)) perduoda jas suinteresuotam asmeniui.

asmuo, susipažinęs su bylos medžiaga ar gavęs jos kopijas, šį faktą patvirtina atitinkamame registracijos 
žurnale. 

ypatumai

susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga proceso eigos ypatumų nepastebėta.

Užklausos

valstybės ir savivaldybės institucijoms taikoma bendra susipažinimo su bylomis tvarka, taip pat joms suteikia-
ma prieiga prie Liteko sistemoje pateikiamų teismo priimtų baigiamųjų procesinių dokumentų, tačiau galimi 
atvejai, kai prašymai dėl bylos informacijos iš valstybės ar savivaldybės institucijų teisme gaunami persiunčiant 
užklausą paštu ar elektroninėmis priemonėmis. tokiu atveju teismo raštinės specialistas registruoja užklausą:

 f gaunamųjų dokumentų registracijos žurnale ir Liteko sistemoje;
 f tik Liteko sistemoje.
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atsakingas specialistas peržiūri užklausą ir parengia atsakymą bei jį atitinkamai patvirtina.

dėl tam tikros bylos informacijos suteikimo teismo raštinės specialistas gali kreiptis į bylą nagrinėjantį / nagri-
nėjusį teisėją (kolegiją), kad būtų duotas sutikimas (pvz., dėl baudžiamojoje byloje taikant procesines prievar-
tos priemones surinktos informacijos apie privatų asmens gyvenimą). 

pagal susitarimą su užklausą pateikiančia institucija dokumentas paruošiamas siųsti (registruojamas siunčia-
mųjų dokumentų registracijos žurnale, perduodamas asmeniui, atsakingam už dokumentų išsiuntimą) arba 
persiunčiamas el. paštu (atsakymo pateikimo būdas gali priklausyti nuo to, kokios apimties bei svarbos infor-
macijos prašoma). 

vilniaus ir kauno apygardų bei Lietuvos apeliaciniame teisme yra ekspedicijos specialistai, todėl pirmiausia 
siunčiami dokumentai registruojami teismo raštinėje, o siuntimo procedūrą vykdo šio skyriaus darbuotojai.

Proceso kontrolės priemonės

 f dėl susipažinimo su nagrinėjama byla besikreipiančio asmens tapatybės nustatymas.
 f kreipimosi dėl susipažinimo su nagrinėjama byla fakto žymėjimas bylos kortelėje (Liteko sistemoje).
 f Gauto prašymo susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga registravimas.
 f Gautos užklausos dėl informacijos apie bylą registravimas.
 f teisėjo leidimas.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko, apy-

gardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko ar apygardų teismų, 
Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių pirmininkų 
leidimas.

 f susipažinimo su išnagrinėta byla, kopijų gavimo fakto patvirtinimas atitinkamame registracijos žurnale.
 f atsakymo į užklausą registravimas siunčiamųjų dokumentų registracijos žurnale.

4.1.2.  teismų administracinių veiklos procesų aprašymai

4.1.2.1.  teismo pirmininko įsakymų rengimas 

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f teisės aktą priėmusi institucija (teisėjų taryba, Lietuvos Respublikos seimas, Lietuvos Respublikos vyriau-
sybė, savivaldybė ir kt.).

 f apylinkių, apygardų, apygardų administracinių teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkai.

 f teismo raštinės specialistas / teismo pirmininko patarėjas / teismo administracijos sekretorius.
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Proceso aprašymas

poreikis rengti teismo pirmininko įsakymą gali atsirasti, kai teisėjų taryba priima nutarimą, įsigalioja ir teisme 
turi būti įgyvendinamas kitų valstybės ar savivaldybės institucijų priimtas teisės aktas, kai teismo pirmininkas 
kitais atvejais siekia įgyvendinti savo administracinius įgaliojimus.  

teismo pirmininkas paveda atsakingam darbuotojui (teismo raštinės specialistui, teismo pirmininko patarėjui, 
teismo administracijos sekretoriui) parengti teismo pirmininko įsakymo projektą dėl tam tikro veiklos aspekto 
ar informacijos, su kuria reikia supažindinti teismo darbuotojus. 

teismo raštinės specialistas / teismo pirmininko patarėjas / teismo administracijos sekretorius rengia įsakymo 
projektą (išdėsto informaciją, suranda reikiamus duomenis, sutvarko pagal dokumentų rengimo reikalavimus) 
ir teikia teismo pirmininko peržiūrai. teismo pirmininkas peržiūri įsakymo projektą, jeigu randa neatitikimų, 
grąžina rengėjui pataisyti. Jeigu įsakymo projektas parengtas tinkamai, teismo pirmininkas jį pasirašo, jeigu 
reikia, pažymi, kuriuos teismo darbuotojus reikia supažindinti su priimtu įsakymu, ir perduoda atgal rengėjui, 
kuris supažindina teismo darbuotojus (visus ar nurodytus) su priimtu įsakymu (perduodamos įsakymo kopijos, 
informuojama elektroniniu paštu arba supažindinama pasirašytinai). 

Proceso kontrolės priemonės

 f teismo pirmininko parašas.
 f teismo darbuotojų supažindinimas su įsakymu.

4.1.2.2.  teismų administracinės veiklos priežiūra  

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f teisėjų taryba.
 f teismų administravimo komitetas.
 f teismų administracinės veiklos priežiūros procese dalyvaujantys subjektai:

 y apylinkių, apygardų, apygardų administraciniai teismai, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas, Lietuvos aukščiausiasis teismas;

 y apylinkių, apygardų, apygardų administracinių teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkas, apygardų teismų, Lietuvos 
apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pirmininkas. 

Proceso aprašymas

teisėjų taryba teismų išorinio administravimo procese dalyvauja tokia forma:

 f administravimo teismuose tvirtina nuostatus25;

 f teisėjų tarybos teismų administravimo komitetas reiškia nuomonę bei teikia siūlymus dėl teisėjų taryboje 
svarstomų klausimų, susijusių su teismų administravimu.

25  2010 m. balandžio 23 d. teisėjų tarybos nutarimas nr. 13p-58-(7.1.2) „dėl administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo”.
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Teismų išorinis administravimas (administracinės veiklos priežiūra)

už administracinės veiklos priežiūros vykdymą atsako bendrosios kompetencijos apygardų teismai (prižiūri 
apylinkių teismus), Lietuvos apeliacinis teismas (prižiūri apygardų teismus) ir Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas (prižiūri apygardų administracinius teismus). vykdoma priežiūra apima koordinacinius veiksmus, 
siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą, teismų veiklos skaidrumą ir atvirumą 
visuomenei, teismų, teisėjų ir teismų personalo veiklos efektyvumą, aukštą pareigūnų etiką, teismo finansų 
ir materialinių vertybių naudojimo skaidrumą bei apsaugą. teismų pirmininkai, siekdami prižiūrėti ir kontro-
liuoti teismų administracinės veiklos bei organizacinio darbo būklę, tvirtina administracinės priežiūros planus, 
kuriuose numato, kada ir kokie teismai bus tikrinami bei kas atliks patikrą (paprastai sudaroma komisija, žr. 
šiame veiklos procese dalyvaujančius subjektus). nta darbuotojai į administracinės veiklos priežiūros komisiją 
skiriami nta direktoriaus įsakymu, gavus teisėjų tarybos pirmininko pavedimą. 

organizuojami planiniai veiklos patikrinimai (pagal metinį administracinės veiklos priežiūros planą) arba neei-
liniai patikrinimai (patvirtinamas neeilinio administracinės veiklos patikrinimo planas). planiniai patikrinimai 
gali būti kompleksinio pobūdžio, kai visapusiškai vertinama visa teismo administracinė veikla bei organizacinis 
darbas, arba orientuoti į tam tikros veiklos srities priežiūrą, konkretaus klausimo sprendimą (tiksliniai) (pvz., 
teismo raštinės, teismo pirmininko administracinės veiklos patikrinimai). 

Planinių patikrinimų dažnumas

pagal administravimo teismuose nuostatus, kiekvieno teismo planinis kompleksinis administracinės veiklos 
priežiūros patikrinimas nuostatų nustatyta tvarka turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 5 metus.

administracinės veiklos priežiūrą vykdantis asmuo (komisija) vyksta į tikrinamą teismą ir ten vykdo patikrinimą: 
kalba su teismo darbuotojais, vertina organizacinio darbo būklę, tikrina, kaip vykdoma vidinė administravimo 
veikla (laikomasi numatytų tvarkų, taisyklių ir pan.). pagal surinktą medžiagą administracinės veiklos priežiūrą 
vykdantis subjektas parengia patikrinimo aktą, kuris teikiamas tikrinimą atliekančio teismo pirmininkui tvir-
tinti. teismo pirmininkas susipažįsta su patikrinimo akto išvadomis, pateikia savo pastabas, jei reikia – grąžina 
aktą taisyti. Jei teismo pirmininkas neranda taisytinų neatitikimų, patikrinimo aktas tvirtinamas. patvirtinto 
patikrinimo akto kopija perduodama tikrinto teismo pirmininkui, kuris susipažįsta su išvadomis ir imasi atitin-
kamų veiksmų rastiems neatitikimams taisyti. Gali būti organizuojamas patikrinimo rezultatų aptarimas. pa-
tikrinimo akto kopija taip pat teikiama nta, teisės aktų nustatytais atvejais gali būti siunčiama teisėjų tarybai.

tikrintas subjektas gali reikšti prieštaravimus dėl patikrinimo akte išdėstytų išvadų – tokiu atveju administraci-
nės veiklos priežiūrą atliekantis subjektas gali organizuoti tyrimą dėl prieštaravimo pagrįstumo.

Proceso kontrolės priemonės

 f administracinės priežiūros vykdymo planai.
 f administracinės veiklos priežiūrą atliekančio teismo pirmininko patvirtintas patikrinimo aktas.
 f patikrinimo akto kopijos perdavimas subjektui, kurio veiklos priežiūra buvo atliekama, nta, reikiamais 

atvejais – teisėjų tarybai.
 f prieštaravimų dėl vykdyto patikrinimo pareiškimas ir tyrimas.
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4.1.2.3.  teismo vidaus administravimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f teisėjų taryba.
 f teismų administravimo komitetas.
 f teismų vidaus administravimo procesą organizuojantys subjektai:

 y apylinkių, apygardų, apygardų administracinių teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkas (ir pirmininko pavaduotojas 
apylinkių teismuose) bei nurodytuose teismuose veikiančių skyrių pirmininkai. 

Proceso aprašymas

teisėjų taryba teismų vidaus administravimo procese dalyvauja tokia forma:

 f administravimo teismuose tvirtina nuostatus26;

 f teisėjų tarybos teismų administravimo komitetas reiškia nuomonę bei teikia siūlymus dėl teisėjų taryboje 
svarstomų klausimų, susijusių su teismų administravimu.

Teismų vidaus administravimas

teismo vidaus administravimą sudaro apylinkių, apygardų, apygardų administracinių teismų, Lietuvos apelia-
cinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko, apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių bylų skyriaus pir-
mininko, teismo kanclerio organizacinė veikla bei koordinaciniai veiksmai siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo 
kokybę bei proceso operatyvumą, teismų veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, teismų, teisėjų ir teismų 
personalo veiklos efektyvumą, aukštą pareigūnų etiką, teismo finansų ir materialinių vertybių naudojimo skai-
drumą bei apsaugą.

Proceso kontrolės priemonės

 f teismo ir jo skyrių vadovų vykdoma veiklos kontrolė.
 f išorinė administracinės veiklos priežiūra.
 f nta atliekami vidaus auditai (taikoma tik administracinėms teismų funkcijoms (finansai, personalas, pirki-

mai ir kt.), tačiau nevertinamos su teisingumo vykdymu susijusios sritys).
 f išoriniai auditai (taikoma tik administracinėms teismų funkcijoms (finansai, personalas, pirkimai ir kt.), 

tačiau nevertinamos su teisingumo vykdymu susijusios sritys).

26  2010 m. balandžio 23 d. teisėjų tarybos nutarimas nr. 13p-58-(7.1.2) „dėl administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo”.
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4.1.2.4.  veiklos dokumentų priėmimas

Veiklos procese dalyvaujantys subjektai

 f suinteresuoti asmenys / institucijos.
 f apylinkių, apygardų administracinių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinių specialis-

tai; apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo bendrųjų raštinių ir baudžiamųjų / civilinių bylų skyrių 
raštinių specialistai; vilniaus ir kauno apygardų teismų ir Lietuvos apeliacinio teismo ekspedicijos specia-
listai.

 f apylinkių, apygardų, apygardų administracinių teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkai, kancleriai.

 f teismo administracijos sekretorius.

Proceso aprašymas

procesas inicijuojamas, kai suinteresuotas asmuo  / institucija pateikia neprocesinius (veiklos) dokumentus, 
susijusius su teismo veikla. Gautus veiklos dokumentus registruoja teismo raštinės specialistas atitinkamame 
gaunamųjų dokumentų žurnale, dokumente rašoma gavimo data. 

teismuose, kuriuose įdiegtos dokumentų valdymo informacinės sistemos, duomenys apie gautą dokumentą 
įvedami į sistemą, suformuojama elektroninė gauto dokumento versija šitaip sudarant galimybę teismo dar-
buotojams susipažinti su gautu veiklos dokumentu nenaudojant popierinės versijos. pažymėtina, kad kai ku-
riuose teismuose finansiniai dokumentai raštinėje neregistruojami, perduodami tiesiai teismo finansininkui, 
kuris vykdo atskirą registraciją.

Jei gauti dokumentai turi nurodytą gavėją (arba jis yra aiškus iš kitų duomenų), užregistravęs teismo raštinės 
specialistas juos pasirašytinai perduoda nurodytam teismo padaliniui / tarnautojui. 

Jeigu dokumento gavėjas nėra aiškus, užregistruotas dokumentas perduodamas teismo pirmininkui, kuris susi-
pažįsta su dokumentu ir rezoliucija nurodo, kas ir kokius tolesnius veiksmus turėtų atlikti. dokumentas perduo-
damas pagal rezoliuciją pasirašytinai.

už dokumento perdavimą atsakingam teismo darbuotojui  / tarnautojui gali būti atsakingi ne tik raštinės 
specia listai, bet ir teismo administracijos sekretorius. 

Gautą dokumentą perdavus atsakingam asmeniui šis priklausomai nuo dokumento turinio užtikrina jo vykdy-
mą, rengia atsakymą ir pan. 

Proceso kontrolės priemonės

 f Gauto dokumento registravimas žurnale.
 f Gavimo datos rašymas dokumente.
 f Gauto dokumento teikimas į elektroninę dokumentų valdymo sistemą, jei tokia yra teisme.
 f dokumento perdavimas gavėjui pasirašytinai.
 f teismo pirmininko rezoliucija, nurodanti, kam perduoti dokumentą.
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4.1.2.5.  apskaita ir finansų valdymas

4 lentelė. teismų apskaitos ir finansų valdymo veiklos procesai

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas

Vykdantis 
subjektas Proceso aprašymas

1 biudžeto 
projekto 
rengimas

teismo 
finansininkas, 
teismo kancleris

teismo buhalterija teikia nta informaciją apie praėjusių metų 
pagrindinius veiklos rodiklius, reikiamą lėšų poreikį veiklai vykdyti bei 
priimtiems naujiems teisės aktams įgyvendinti.
atsižvelgiant į nta parengtus ir teisėjų tarybos patvirtintus 
maksimalių biudžeto asignavimų teismams projektus, tikslinami 
teismų strateginiai veiklos planai ir programos, sudaromi programų 
sąmatų projektai (su atitinkamais skaičiavimais) ir pateikiami Finansų 
ministerijai bei nta (kopija).

2 strateginių 
veiklos planų ir 
kitų strateginio 
planavimo 
dokumentų 
rengimas 

teismo 
pirmininkas (jo 
pavaduotojas), 
teismo 
kancleris, 
teismo 
finansininkas, 
kiti teismo 
darbuotojai

vykdant strateginį planavimą nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip 
efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, 
materialinius ir žmogiškuosius išteklius institucijos tikslams pasiekti.
teismo strateginių veiklos planų rengimą organizuoja ir koordinuoja 
teismo pirmininkas (teismo kancleris), rengiant planus gali dalyvauti kiti 
teismo darbuotojai teikdami nuomones bei siūlymus dėl vidinių veiksnių 
(intelektinių, materialinių ir kt.) įvertinimo. apskaitos ir finansų valdymo 
procesui aktualu tai, kad rengiant strateginius veiklos dokumentus 
siūlomi galimi finansinių išteklių skirstymo variantai, teikiamas vieno 
iš vidinių veiksnių – finansinių išteklių – įvertinimas ir kita reikiama 
informacija bei pagalba, susijusi su teismo finansine padėtimi.
parengti strateginių veiklos planų projektai teikiami Finansų 
ministerijai, nta. Gavus atitinkamas pastabas, strateginiai planavimo 
dokumentai tikslinami. 

3  Finansinių 
ataskaitų rinki-
nių ir biudžeto 
vykdymo 
ataskaitų 
pagal vsaFas 
teikimas

teismo 
pirmininkas, 
teismo 
kancleris,
teismo 
finansininkas

teismo buhalterija rengia metinių ir tarpinių (ketvirtinių bei pusmečio) 
finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, 
kaip numatyta Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme bei 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose 
(toliau – vsaFas), teikia pasirašyti teismo pirmininkui ir perduoda 
dokumentus Finansų ministerijai bei nta (kopija).
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Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas

Vykdantis 
subjektas Proceso aprašymas

4 kasos 
valdymas

teismo 
finansininkas

teismo buhalterija atlieka kasos operacijas, kurias galima išskirti į 
kelias pagrindines grupes: mokesčio už bylų medžiagos kopijavimą 
rinkimas, išmokų liudytojams, ekspertams, specialistams, vertėjams 
valdymas, komandiruočių, smulkių pirkimų apmokėjimas. kita tipinė 
kasos valdymo operacija – kasos inventorizacijos.
pažymėtina, kad ne visuose teismuose vykdomos grynųjų pinigų 
operacijos, pavyzdžiui, Lietuvos aukščiausiajame teisme grynųjų 
pinigų operacijos nebeatliekamos nuo 2010 m. liepos 1 d.

5 darbo 
užmokesčio 
apskaita

teismo 
finansininkas

teismo buhalterija vykdo darbo užmokesčio ir susijusių operacijų 
apskaitą, teikia su darbo užmokesčiu susijusius duomenis valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybai, nta, valstybinei mokesčių 
inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, statistikos 
departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. 

6 sąskaitų 
valdymas

teismo 
finansininkas

teismo buhalterija atlieka sąskaitų valdymą: jų išsamumo patikrą, 
vykdo apskaitą, perduoda tvirtinti teismo pirmininkui (teismo 
kancleriui). 

7 mokėjimų 
valdymas

teismo 
finansininkas

teismo buhalterija vykdo mokėjimus: formuoja mokėjimų paraiškas, 
perduoda jas tvirtinti teismo pirmininkui (teismo kancleriui), atlieka 
mokėjimų įvedimą į vbams bei jų patvirtinimą faksu.

8 turto 
apskaita ir 
inventorizacijų 
valdymas

teismo 
pirmininkas, 
teismo 
kancleris,
teismo 
finansininkas

teismo buhalterija vykdo turto apskaitą, atlieka kitas su turto valdymu 
susijusias apskaitos ir finansų valdymo operacijas, teismo pirmininkas 
padeda organizuoti ir užtikrina sąlygas inventorizacijos komisijos 
veiklai, teismo finansininkas dalyvauja turto inventorizacijose: 
supažindina inventorizacijos komisijos narius su Lietuvos Respublikos 
vyriausybės patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis, gali būti 
skiriamas inventorizacijos komisijos nariu. 

9 informacijos 
nta teikimas

teismo 
finansininkas

teismo buhalterija teikia nta kitą finansinę informaciją (pvz., kiek 
atlikta ekspertizių per metus ir pan.), pateikia atsakymus į įvairias 
neperiodines užklausas, susijusias su apskaita ir finansų valdymu.

10 užklausų iš 
kitų institucijų 
valdymas

teismo 
finansininkas

teismo buhalterija teikia atsakymus į įvairias periodines ir neperiodines 
užklausas iš įvairių valstybinių institucijų (valstybės turto fondo, 
valstybinės mokesčių inspekcijos ir kt.).
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4.1.2.6.  viešųjų pirkimų valdymas

5 lentelė. teismų viešųjų pirkimų valdymo veiklos procesai

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Vykdantis subjektas Proceso aprašymas

1 pirkimų 
planavimas

viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkas, teismo pirmininko 
(teismo kanclerio) paskirti 
valstybės tarnautojai, 
darbuotojai, įgalioti vykdyti 
supaprastintus mažos vertės 
pirkimus (ūkvedys / ūkio 
skyriaus vedėjas, teismo 
administracijos sekretorius, 
teismo informatikas) (toliau – 
supaprastintus mažos vertės 
pirkimus vykdantis asmuo)

pirkimų planavimas teismuose vykdomas 
atsižvelgiant į teisės aktų numatytus reikalavimus – 
teikiamas metinis pirkimų planas viešųjų pirkimų 
tarnybai, centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje, 
jeigu toks yra, skelbiama tais metais planuojamų 
vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė. iš anksto skelbiami 
didelės apimties ir svarbos pirkimų techninių 
specifikacijų projektai. 
kai kuriuose teismuose papildomai kas mėnesį 
vykdomas vidinis pirkimų planavimas.

2 viešųjų pirkimų 
vykdymas

viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkas, supaprastintus 
mažos vertės pirkimus 
vykdantis asmuo

viešųjų pirkimų vykdymo eiga priklauso nuo 
pasirinktos pirkimo rūšies, pirkimo vykdymo būdo.
Rengiama pirkimų dokumentacija, pateikiami 
skelbimai / kviečiama dalyvauti derybose / 
kreipiamasi prašant pateikti pasiūlymą, priimamos 
paraiškos ir pagal kitus teisės aktų reikalavimus 
organizuojamas atitinkamo pirkimo būdo vykdymas, 
vertinami ir lyginami pasiūlymai, nustatomas 
geriausias pasiūlymas.

3 centralizuotų 
pirkimų 
vykdymas

nta, kita įgaliota perkančioji 
organizacija

vykdant centralizuotus pirkimus, už pirkimų 
organizavimą ir geriausio pasiūlymo parinkimą 
atsakinga nta. teismuose vykdomi veiksmai apima 
preliminarios sutarties derinimą, pirkimo sutarčių 
pasirašymą. 

4 pirkimo sutarčių 
valdymas

viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkas, supaprastintus 
mažos vertės pirkimus vykdan-
tis atsakingas asmuo

pirkimo sutarčių valdymas apima sutarčių kasmetinę 
(ar kito, sutartyje numatyto, laikotarpio) peržiūrą, 
tiekėjų vertinimą, sutarčių vykdymo metu kylančių 
problemų ar klausimų valdymą.
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Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Vykdantis subjektas Proceso aprašymas

5 pirkimų 
ataskaitų,
informacijos 
apie pirkimus 
rengimas ir 
teikimas

viešųjų pirkimų komisijos 
nariai, 
supaprastintus mažos vertės 
pirkimus vykdantis atsakingas 
asmuo

pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus 
perkančioji organizacija teikia viešųjų pirkimų 
tarnybai vykdomų pirkimų procedūrų ataskaitas.
pirkimų komisijos sprendimai registruojami ir teisės 
aktų numatyta tvarka teikiami kitoms įgaliotoms 
institucijoms ar suinteresuotiems asmenims.

4.1.2.7.  Ūkio valdymas

6 lentelė. teismų ūkio valdymo veiklos procesai27

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas

Vykdantis 
subjektas Proceso aprašymas

1 tarnybinių 
automobilių 
naudojimas ir 
priežiūra 

Ūkvedys 
(Ūkio skyriaus 
vedėjas)

tarnybinių automobilių išdavimas bei naudojimas vykdomas pagal 
teismuose patvirtintus teismo tarnybinių lengvųjų automobilių naudo-
jimo tvarkos aprašus27. procesas apima atitinkamų formų užpildymą, 
patvirtinimą ir peržiūrą, tarnybinio automobilio perdavimą, kuro balanso 
stebėjimą bei atitinkamai dokumentuotą tarnybinio automobilio grąži-
nimą. tarnybinių automobilių priežiūra apima reguliarios ir nereguliarios 
automobilių techninės priežiūros, jos planavimo ir tvirtinimo veiklas.

2 tarnybinių 
telefonų 
valdymas

Ūkvedys 
(Ūkio skyriaus 
vedėjas)

tarnybinių telefonų valdymo procesas apima tarnybinių telefonų 
išdavi mą ir dokumentavimą bei gedimų ir su tuo susijusių dokumentų 
tvarkymą.

3 materialiojo 
turto valdymas 
ir priežiūra 

Ūkvedys 
(Ūkio skyriaus 
vedėjas), teismo 
kancleris

materialiojo turto valdymas apima vykdomą kasmetinę turto inventoriza-
ciją (ir po jos vykdomą turto nurašymą), turimo turto stebėjimą ir registra-
vimą. turto priežiūra apima reguliarius turto patikrinimus, remonto darbų 
inicijavimą bei turto pažymų, gaunamų iš išorinių institucijų, valdymą.

4 ataskaitų apie 
valdomą turtą 
teikimas

Ūkvedys 
(Ūkio skyriaus 
vedėjas), teismo 
pirmininkas (jo 
pavaduotojas), 
teismo kancleris

ataskaitų apie valdomą turtą teikimo procesas apima ataskaitų apie 
valdomą turtą rengimą bei teikimą valstybės turto fondui, nta, 
statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
ir kitoms įgaliotoms institucijoms. Šis procesas vykdomas kartu su 
atitinkamais apskaitos ir finansų valdymo procesais (turto apskaita, 
inventorizacijų valdymas ir kt.), kuriuose dalyvauja teismo buhalterija. 

27 2009 m. lapkričio 27 d. teisėjų tarybos nutarimas nr. 13p-169-(7.1.2) „dėl tarnybinių lengvųjų automobilių teismuose”. 
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5 komunalinių 
paslaugų 
valdymas

Ūkvedys 
(Ūkio skyriaus 
vedėjas) 

komunalinių paslaugų valdymo procesas apima komunalinių paslaugų 
sutarčių, sąskaitų valdymą, skaitiklių rodmenų perdavimą ir kitų 
sutartyse nurodytų veiksmų vykdymą.

6 Remonto darbų 
valdymas

Ūkvedys 
(Ūkio skyriaus 
vedėjas)

Remonto darbų valdymo procesas apima įvairių turto remonto darbų 
dokumentavimą, tvirtinimą ir atlikimą.

4.1.2.8.  is valdymas ir priežiūra

7 lentelė. teismų is valdymo ir priežiūros veiklos procesai

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas

Vykdantis 
subjektas Proceso aprašymas

1 kompiuterizuotos 
darbo vietos 
sukūrimas

teismo 
informatikos 
specialistas

kompiuterizuotos darbo vietos sukūrimo procesas apima 
veiksmus suteikiant kompiuterį ir paruošiant jį teismo 
darbuotojui naudoti (įdiegiama programinė įranga, 
sukuriamas vartotojas, suteikiamos prieigos teisės) bei 
kitus veiksmus sukuriant vartotoją Liteko sistemoje ir jam 
suteikiant prieigos teises.

2 Liteko priežiūra teismo 
informatikos 
specialistas

Liteko priežiūros procesas apima teismo serverio duomenų 
archyvavimo ir saugojimo veiksmus, užtikrinimą, kad nekiltų 
techninių kliūčių atsakingiems teismo darbuotojams vedant 
duomenis į sistemą, serverio gedimo ar kitų problemų 
sprendimo veiksmus ir eigą.

3 statistinių 
ataskaitų nta / 
teismo pirmininkui 
teikimas

teismo raštinės 
specialistas, 
teismo pirmininko 
patarėjas, teismo 
administracijos 
sekretorius, teismo 
informatikos 
specialistas

statistinių ataskaitų nta ir teismo pirmininkui teikimo 
procesas apima periodinių bylų nagrinėjimo bei teisėjų darbo 
statistikos ataskaitų rengimą pagal nustatytas formas ir 
teikimą teismo primininkui (jo pavaduotojui) ir nta. teismo 
informatikos specialistas gali dalyvauti rengiant statistines 
ataskaitas sistemindamas reikiamus duomenis iš Liteko 
sistemos. 

4 teismo darbuotojų 
(tarnautojų), teisėjų 
konsultavimas 
darbo kompiuterine 
įranga klausimais

teismo 
informatikos 
specialistas

teismo darbuotojų (tarnautojų), teisėjų konsultavimo darbo 
kompiuterine įranga procesas apima bendros informacijos 
apie tai, kaip funkcionuoja kompiuterinės programos, 
teikimą, galimų techninių sprendimų siūlymą, informavimą 
apie kompiuterinių programų funkcijas.  
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Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas

Vykdantis 
subjektas Proceso aprašymas

5 kompiuterinės 
įrangos pirkimų 
valdymas

teismo 
informatikos 
specialistas

kompiuterinės įrangos pirkimų valdymo procesas apima 
poreikio pirkti kompiuterinę įrangą ar jos elementus 
nustatymą bei reikiamos informacijos perdavimą už 
viešuosius pirkimus atsakingam teismo darbuotojui. 

6 informacijos iš 
valstybinių registrų 
teikimas teismo 
darbuotojams

teismo raštinės 
specialistas, teis-
mo informatikos 
specialistas

informacijos iš valstybinių registrų teikimo teismo 
darbuotojams procesas apima informacijos apie fizinius ir 
juridinius asmenis iš įvairių valstybinių registrų teikimą, jei ši 
informacija yra reikalinga bylų nagrinėjimo procese.

7 duomenų įvedimo 
į Liteko sistemą 
patvirtinimas

teismo 
informatikos 
specialistas

kai kuriuose teismuose teismo informatikas atskira pažyma 
(parašu) tvirtina faktą, kad visi reikiami bylų duomenys yra 
tinkamai įvesti į sistemą.

4.1.2.9.  teismo administracinio personalo valdymas

8 lentelė. teismų administracinio personalo valdymo veiklos procesai

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Vykdantis subjektas Proceso aprašymas

1 darbuotojų 
(tarnautojų) 
priėmimas

už personalo sudėties formavimą 
atsako teismo pirmininkas (arba teismo 
kancleris). konkretūs įgaliojimai dėl 
personalo valdymo klausimų suteikiami 
atsakingiems personalo skyriaus, teismo 
raštinės darbuotojams arba teismo 
administracijos sekretoriui.

darbuotojų (tarnautojų) priėmimo procesas 
apima naujų darbuotojų paieškos vykdymą, 
konkursų į darbo vietas skelbimą, kandidatų 
atrankos vykdymą, darbo sutarčių pasirašymą 
(jei įdarbinama pagal darbo sutartį), 
informacijos perdavimą: į vsdF poskyrį, į 
valstybės tarnybos departamentą, išduodami 
darbo pažymėjimai bei atliekami atitinkami 
įrašai vatis ir vataRas is.

2 darbuotojų 
(tarnautojų) 
atleidimas

už personalo sudėties formavimą atsako 
teismo pirmininkas (arba teismo kancle-
ris). konkretūs įgaliojimai dėl personalo 
valdymo klausimų suteikiami atsakin-
giems personalo skyriaus darbuotojams, 
teismo administracijos sekretoriui, 
teismo raštinės darbuotojams, teismo 
pirmininko patarėjams.

darbuotojų atleidimo procesas apima 
darbuotojų atleidimo inicijavimą ir tvirtinimą, 
atleidimo dokumentacijos tvarkymą, 
informacijos perdavimą į vsdF poskyrį ir 
valstybės tarnybos departamentą, atitinkamų 
įrašų vatis ir vataRas is atlikimą.
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3 darbuotojų 
(tarnautojų) 
perkėlimas į 
kitas pareigas

už personalo sudėties formavimą atsako 
teismo pirmininkas (arba teismo kancle-
ris). konkretūs įgaliojimai dėl personalo 
valdymo klausimų suteikiami atsakin-
giems personalo skyriaus darbuotojams, 
teismo administracijos sekretoriui, 
teismo raštinės darbuotojams, teismo 
pirmininko patarėjams

darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas 
procesas apima darbuotojų perkėlimo 
atlikimą, jo dokumentacijos tvarkymą, įrašų 
vatis ir vataRas is atlikimą, darbo sutarties 
atnaujinimą, informacijos į valstybės tarnybos 
departamentą perdavimą.

4 prašymų 
personalo 
klausimais 
valdymas

teismo pirmininkas, teismo kancleris, 
personalo skyriaus darbuotojai, teismo 
administracijos sekretorius, teismo 
raštinės darbuotojai, teismo pirmininko 
patarėjai

prašymų personalo klausimais valdymo 
procesas apima prašymų dėl atostogų skyrimo, 
komandiruočių ir mokymų tvirtinimą ir 
peržiūrą, kitų personalo sričių klausimais 
gaunamų prašymų tvirtinimą ir peržiūrą.

5 darbo laiko 
apskaita

personalo skyriaus darbuotojai, teismo 
administracijos sekretorius, teismo 
raštinės darbuotojai, teismo pirmininko 
patarėjai

darbo laiko apskaitos procedūra nusako, kaip 
teismuose yra vykdoma, tikrinama ir saugoma 
darbo laiko apskaita.

6 informacijos 
apie teismo 
personalą 
teikimas

personalo skyriaus darbuotojai, teismo 
administracijos sekretorius, teismo 
raštinės darbuotojai, teismo pirmininko 
patarėjai

informacijos apie teismo personalą teikimo 
procesas apima informacijos, atsakymų į 
užklausas personalo klausimais rengimą 
ir teikimą nta, valstybės tarnybos 
departamentui ir kitoms įgaliotoms 
institucijoms.

7 Įsakymų, 
susijusių 
su darbo 
užmokesčio 
pokyčiais, 
rengimas

personalo skyriaus darbuotojai, teismo 
administracijos sekretorius, teismo 
raštinės darbuotojai, teismo pirmininko 
patarėjai, teismo finansininkas

Įsakymų, susijusių su darbo užmokesčio 
pokyčiais, rengimo procesas apima teismo 
pirmininko įsakymų, kuriuose nurodoma keisti 
darbuotojo darbo užmokestį, išmokėti priedus 
ar priemokas ar skirti piniginę nuobaudą, 
projektų rengimą ir teikimą teismo pirmininkui 
tvirtinti.

8 mokymų 
planavimas ir jų 
dokumentacijos 
valdymas

personalo skyriaus darbuotojai, teismo 
administracijos sekretorius, teismo 
raštinės darbuotojai, teismo pirmininko 
patarėjai

mokymų planavimo ir jų dokumentacijos 
valdymo procesas apima metinio mokymų 
plano teismuose sudarymą, įvykus 
konkretiems mokymams – reikiamos 
dokumentacijos rengimą, informacijos 
pagal poreikį teikimą valstybės tarnybos 
departamentui.
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4.1.2.10.  archyvo valdymas

9 lentelė. teismų archyvo valdymo veiklos procesai

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Vykdantis subjektas Proceso aprašymas

1 bylų perėmimas į 
archyvą

teismo archyvaras 
(atitinkamus įgaliojimus 
turintis teismo raštinės 
darbuotojas arba kai 
kuriuose teismuose esančio 
struktūrinio padalinio – 
teismo archyvo – 
darbuotojas) 

bylų perėmimo į archyvą procesas apima archyvinių 
bylų priėmimą, jų apskaitos ir archyvavimo 
vykdymą. bylos tvarkomos ir pagal bylų priėmimo 
ir perdavimo aktus perduodamos į archyvą praėjus 
vieneriems raštvedybiniams metams nuo jų 
užbaigimo.

2 bylų perdavimas 
suinteresuotiems 
asmenims (dėl 
susipažinimo su bylų 
medžiaga) 

teismo archyvaras bylų perdavimo suinteresuotiems asmenims (dėl 
susipažinimo su bylų medžiaga) procesas apima 
bylų paiešką, jų perdavimo registravimą, reikiamais 
atvejais  bylos perdavimą išsiuntimui (kurjeriniu 
paštu).

3 bylų perdavimas 
apskrities archyvui

teismo archyvaras bylų perdavimo apskrities archyvui procesas apima 
dokumentacijos planų derinimą, periodišką bylų 
perdavimą į apskrities archyvą.

4 bylų naikinimas teismo archyvaras bylų naikinimo procesas apima bylų suėjus 
numatytiems terminams paruošimą naikinti, jose 
esančių originalių dokumentų išsiuntimą šalims, 
bylų naikinimo komisijos organizavimą, paruoštų 
naikinti dokumentų perdavimą.
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4.1.2.11.  teisminės praktikos analizė

10 lentelė. teismų teisminės praktikos analizės veiklos procesai

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas

Vykdantis 
subjektas Proceso aprašymas

1 Lietuvos 
Respublikos  
teismų 
praktikos 
apžvalga

Lietuvos 
aukščiausiojo 
teismo, Lietuvos 
apeliacinio 
teismo, Lietuvos 
vyriausiojo 
administracinio 
teismo praktikos 
departamentų 
(skyrių) 
specialistai

Lietuvos aukščiausiasis teismas, siekdamas užtikrinti vienodą bendrosios 
kompetencijos teismų praktiką, analizuoja teismų praktiką, teikia 
rekomendacinius išaiškinimus dėl Lietuvos bendrosios kompetencijos 
teismų ir es teisminių institucijų bendradarbiavimo užtikrinant vienodą 
es teisės aktų aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje, rengia 
apžvalgas ir jas skelbia biuletenyje „teismų praktika”.
procesas apima nuolatinį Lietuvos Respublikos teismų praktikos 
stebėjimą, apibendrinimą.
Lietuvos apeliaciniame teisme šis procesas atliekamas siekiant 
palengvinti teismo teisėjų darbo su bylomis organizavimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, siekdamas užtikrinti 
vienodą administracinių teismų praktiką, analizuoja teismų praktiką, 
teikia rekomendacinius išaiškinimus dėl Lietuvos administracinių teismų 
ir es teisminių institucijų bendradarbiavimo užtikrinant vienodą es teisės 
aktų aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje, rengia apžvalgas ir jas 
skelbia biuletenyje „administracinių teismų praktika”.

2 tarptautinių 
ir es teismų 
praktikos 
apžvalga

Lietuvos aukš-
čiausiojo teismo, 
Lietuvos apeliaci-
nio teismo, Lie-
tuvos vyriausiojo 
administracinio 
teismo praktikos 
departamentų 
(skyrių) specia-
listai

procesas apima nuolatinį tarptautinių teismų (europos Žmogaus teisių 
teismo), es teismų (europos sąjungos teisingumo teismo, bendrojo 
teismo) praktikos stebėjimą, apibendrinimą. Šis procesas atliekamas 
siekiant palengvinti teismo teisėjų darbo su bylomis organizavimą. 
Lietuvos aukščiausiojo teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo es teismų praktikos apibendrinimas reikalingas siekiant 
įvertinti bendrosios kompetencijos / administracinių teismų praktiką 
taikant es teisės normas ir teikti reikiamas rekomendacijas dėl 
bendradarbiavimo su es teisminėmis institucijomis, užtikrinant 
vienodą es teisės aktų aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje. 

3 Lietuvos 
Respublikos 
konstitucinio 
teismo 
nutarimų 
apžvalga

Lietuvos aukščiau-
siojo teismo, Lie-
tuvos apeliacinio 
teismo, Lietuvos 
vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 
praktikos depar-
tamentų (skyrių) 
specialistai

procesas apima nuolatinį Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo 
praktikos stebėjimą, apibendrinimą.  Šis procesas atliekamas siekiant 
palengvinti teismo teisėjų darbo su bylomis organizavimą. 
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Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas

Vykdantis 
subjektas Proceso aprašymas

4 pagalba 
renkant bylai 
nagrinėti 
reikalingą 
medžiagą

teisėjų padėjėjai, 
teismų pirminin-
kų (skyrių pirmi-
ninkų) patarėjai, 
konsultantai 

procesas apima užklausų apie teismų praktiką iš teisėjų priėmimą, 
informacijos paiešką, atsakymų suformulavimą bei perdavimą.

4.1.2.12.  Ryšių su visuomene palaikymas

11 lentelė. teismų ryšių su visuomene palaikymo procesai

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Vykdantis subjektas Proceso aprašymas

1 užklausų 
valdymas

teismo viešųjų ryšių specialistas, teismo atstovas 
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo 
pirmininkas (jo pavaduotojas), apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas, teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas teismo / 
skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

procesas apima užklausų gavimą, 
apdorojimą, atsakymų parengimą, 
suderinimą ir pateikimą visuomenės 
informavimo priemonėms.

2 pranešimų 
spaudai 
rengimas

teismo viešųjų ryšių specialistas, teismo atstovas 
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo 
pirmininkas (jo pavaduotojas), apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas, teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas teismo / 
skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

procesas apima rašytinių ir žodinių 
pranešimų spaudai organizavimą ir 
vykdymą.

3 informacijos 
skelbimas 
interneto 
svetainėje

teisėjų tarybos Ryšių su visuomene ir žiniasklaida 
komitetas, teismo viešųjų ryšių specialistas, 
teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir 
visuomene, teismo pirmininkas (jo pavaduotojas), 
apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, 
Lietuvos aukščiausiojo teismo baudžiamųjų /  
civilinių bylų skyriaus pirmininkas, teismo 
pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas 
teismo / skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

procesas apima teismo interneto 
svetainės turinio valdymą, skelbtinos 
informacijos nustatymą (teisėjų 
tarybos Ryšių su visuomene ir 
žiniasklaida komitetas), atnaujinimą, 
informacijos internetu teikimą. 
informacija apie apylinkių teismus 
skelbiama apygardų teismų interneto 
svetainių specialiose skiltyse.
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4 atvirų 
durų dienų 
organizavimas

teismo viešųjų ryšių specialistas, teismo atstovas 
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo 
pirmininkas (jo pavaduotojas), apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas, teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas teismo / 
skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

atvirų durų dienų organizavimo 
procesas apima šio renginio deri-
nimą su teismo pirmininku, teismo 
darbuotojais, kitų parengiamųjų 
veiksmų vykdymą, atvirų durų dienų 
renginio vykdymą. 
procesas vykdomas Lietuvos apelia-
ciniame, Lietuvos aukščiausiajame ir 
Lietuvos vyriausiajame administra-
ciniame teismuose, tačiau gali būti 
organizuojamas ir kituose teismuose. 

5 Ryšių su 
mokyklomis 
palaikymas

teismo viešųjų ryšių specialistas, teismo atstovas 
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo 
pirmininkas (jo pavaduotojas), apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas, teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas teismo / 
skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

procesas apima paskaitų mokyklose 
organizavimą, ekskursijų vedimą. 
procesas gali vykti kiekviename 
teisme, tačiau faktiškai  jį įgyvendina 
tik keletas teismų (pvz., Lietuvos 
aukščiausiasis teismas). 

6 spaudos 
monitoringas

teismo viešųjų ryšių specialistas, teismo atstovas 
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo 
pirmininkas (jo pavaduotojas), apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas, teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas teismo / 
skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

procesas apima visuomenės informavi-
mo priemonių pateikiamos informaci-
jos turinio peržiūrą, aktualios informa-
cijos atrinkimą, perdavimą teisėjams, 
teismo pirmininkui ar visiems teismo 
darbuotojams. procesas gali vykti 
kiekviename teisme, tačiau faktiškai  
jį įgyvendina tik keletas teismų (pvz., 
Lietuvos apeliacinis teismas). 

7 visuomenės 
informavimo 
priemonių 
atstovų 
informavimas 
apie iškeltas 
bylas

teismo viešųjų ryšių specialistas, teismo atstovas 
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo 
pirmininkas (jo pavaduotojas), apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas, teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas teismo / 
skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

procesas apima bylų peržiūrą, potencia-
liai visuomenei įdomių, aktualių bylų 
nustatymą, kreipimąsi į visuomenės 
informavimo atstovus dėl galimo infor-
macijos viešinimo. procesas gali vykti 
kiekviename teisme, tačiau faktiškai  
jį įgyvendina tik keletas teismų (pvz., 
Lietuvos apeliacinis teismas). 

8 apskritojo 
stalo 
diskusijos

teismo viešųjų ryšių specialistas, teismo atstovas 
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo 
pirmininkas (jo pavaduotojas), apygardų 
teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos 
aukščiausiojo teismo baudžiamųjų / civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas, teismo pirmininko 
padėjėjas ryšiams su visuomene, kitas teismo / 
skyriaus pirmininko įgaliotas asmuo

procesas apima diskusijų apie teismo 
veiklą su valdžios, visuomenės 
atstovais organizavimą ir vykdymą. 
procesas gali vykti kiekviename 
teisme, tačiau faktiškai  jį įgyvendina 
tik keletas teismų (pvz., Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas). 
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4.2.  Rekomendacijos teismų veiklos procesams tobulinti

Šiame analizės skyriuje pateikiamos teismų sistemos veiklos procesų tobulinimo, supaprastinimo ir automati-
zavimo rekomendacijos, parengtos atsižvelgiant į analizės metu nustatytą problematiką. 

skyriaus pradžioje pateikiamos veiklos procesų automatizavimo rekomendacijos. visų pirma tai rekomendacijos 
dėl Liteko sistemos tobulinimo, kurios padėtų greičiau ir kokybiškiau vykdyti teismų veiklos procesus, sparčiau 
aptarnauti proceso dalyvius arba atneštų kitokią naudą teismų darbuotojams ir asmenims, besikreipiantiems 
į teismus. kartu pateikiamos ir rekomendacijos dėl darbo su Liteko sistema. Šios rekomendacijos nereikalauja 
sukurti papildomo Liteko funkcionalumo, jos orientuotos į tai, kaip (kokia apimtimi) teismuose yra naudoja-
masi šia informacine sistema. Jų įgyvendinimas leistų užtikrinti, kad siūlomi Liteko funkcionalumo tobulinimai 
būtų veiksmingi ir atneštų planuojamą naudą. be to, pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siūloma sukurti ar 
tobulinti kitas teismų informacines sistemas. 

taip pat šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, susijusios su funkcijų ir atsakomybių balansu, kompeten-
cijos stokos sritimis, teismų žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis sritimis. 

skyriaus pabaigoje apibendrinama pateiktų rekomendacijų nauda su teismų sistema susijusiems subjektams: 
visuomenei (įskaitant ir proceso dalyvius), teisėjams, teismams (juose dirbantiems teismo darbuotojams), su 
teismų sistema tiesioginėje veikloje susiduriančioms institucijoms ar asmenims (ikiteisminio tyrimo įstaigoms, 
advokatams, vaiko teisių apsaugos tarnyboms, valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt.).

4.2.1.  teismų veiklos procesų automatizavimo rekomendacijos

Šiame skyriuje pateikiamos teismų veiklos procesų automatizavimo rekomendacijos. dauguma šių rekomenda-
cijų yra pritaikomos visų kompetencijų teismuose ir turi būti įgyvendintos centralizuotai visos teismų sistemos 
mastu. dalis rekomendacijų, susijusių su esamo Liteko funkcionalumo naudojimu teismuose, yra aktualios ne 
visiems teismams – šiuo metu dalis teismų jau vykdo veiklą taip, kaip rekomenduojama, todėl didesnį dėmesį 
siūloma kreipti į teismų naudojimosi Liteko sistema suvienodinimą. 

4.2.1.1.  Rekomendacijos Liteko sistemai tobulinti

4.2.1.1.1.  dokumentų registravimas ir sekimas Liteko sistemoje

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f Procesinių dokumentų registravimas. Šiuo metu daugumoje teismų gaunami ir siunčiami procesiniai 
dokumentai yra registruojami ne tik Liteko, bet ir atskiruose registruose (popieriniuose arba sudarytuo-
se raštinės programomis). taip daroma, nes popieriniuose žurnaluose matyti, kam perduodami gauti ir 
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siunčiami dokumentai (Liteko neturi tokio funkcionalumo). taip pat reikia pasakyti, kad dalis gaunamų 
dokumentų Liteko sistemoje yra registruojami ne visuose teismuose. toks registravimo būdas registruose 
nėra patogus, mažina dokumentų apdorojimo ir perdavimo greitį. dokumentų paieška pagal popierinius 
registrus taip pat yra sudėtinga. be to, didesniuose teismuose tokius registrus veda keli teismo skyriai, kiek-
viename registre dokumentui suteikiamas vis kitas identifikacinis numeris, todėl tampa sudėtinga atsekti 
dokumento kelią teisme. taip pat skiriasi ir teismų praktika registruojant dokumentus – neretai taikoma 
gana sudėtinga dokumentų klasifikavimo sistema, kuri dubliuoja Liteko dokumentų klasifikatorius.

 f Siunčiamų registruotų siuntų apskaita. Šiuo metu didžioji dalis teismų registruotas siuntas siunčia nau-
dodamiesi ab Lietuvos pašto paslaugomis. siunčiamos siuntos raštinės darbuotojui, atsakingam už išsiuntimą 
(kai kuriuose didžiuosiuose teismuose – ekspedicijos specialistams), dažniausiai patenka raštu (rankiniu būdu) 
užrašytais adresais. tokiu atveju šie darbuotojai turi raštu užpildyti ab Lietuvos pašto pateiktas formas, įrašyti 
siunčiamų siuntų adresus, dėti antspaudus. atidavus laiškus (jie turi būti surūšiuoti ta eilės tvarka, kuria buvo 
registruoti į atitinkamą formą) į ab Lietuvos pašto skyrių, gaunama papildyta forma, kurioje prie kiekvienos 
siuntos nurodomas jai suteiktas brūkšninis kodas. vėliau iš ab Lietuvos pašto gaunami dokumentai apie prista-
tymo faktą (detalus šios procedūros aprašymas pateikiamas teisėjų tarybos 2009 m. balandžio 24 d. nutarimu 
nr. 13p-73-(7.1.2) aprobuotame teismų siunčiamų pasiuntinių pašto korespondencijos siuntų su procesiniais 
dokumentais apdorojimo akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos apraše). Šiuose dokumentuose nurodomi 
tik pristatytų ir nepristatytų siuntų brūkšniniai kodai. pažymėtina, kad visi dokumentai iš ab Lietuvos pašto 
gaunami tik popieriniu formatu. todėl teismo darbuotojai, norėdami nustatyti, ar konkreti siunta buvo įteikta 
adresatui, turi iš pradžių rasti, koks buvo siuntai suteiktas brūkšninis kodas, ir tada ab Lietuvos pašto pateik-
tuose dokumentuose ieškoti, ar siunta su tokiu brūkšniniu kodu buvo įteikta. tokia pristatymo fakto paieška yra 
sudėtinga, užima daug laiko ir neretai – nerezultatyvi. be to, teismuose, kur siunčiamų dokumentų yra daug 
(pvz., vilniaus apygardos teisme, kur per dieną vidutiniškai išsiunčiama 300–500 siuntų), siuntų registravimas 
prieš išsiunčiant (t. y. adresų rašymas ranka, ab Lietuvos pašto pateiktų formų pildymas) yra ilgas ir daug žmo-
giškųjų išteklių reikalaujantis procesas.

 f terminų sekimas. teisminį procesą reglamentuojantys teisės aktai numato terminus, per kuriuos teismas 
turi atlikti tam tikrus veiksmus nuo teismo posėdžio ar kito atskiro procesinio veiksmo pabaigos, ir perio-
dus, kuriuos teismas turi laukti prieš tęsdamas teisminį procesą (pvz., teismo posėdis dėl proceso atnauji-
nimo gali būti skiriamas ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo prašymo dėl proceso atnaujinimo gavimo). Šiuo 
metu tai padaryti yra sudėtinga, nes dėl didelio darbo krūvio teismų darbuotojai ne visada spėja sekti visų 
bylų terminus. tačiau sisteminga kontrolė šioje srityje nėra vykdoma – terminų laikymasis yra tikrinamas 
teismų (ar skyrių) pirmininkų (pagal poreikį) bei administracinės veiklos priežiūros metu (ne daugiau kaip 
vieną kartą per metus).

 f bylų numeravimas. Šiuo metu procesą inicijuojančių dokumentų registracijos metu suformuojama by-
los kortelė, bylai suteikiamas unikalus bylos numeris ir bylos numeris konkrečiame teisme (abu veiksmus 
automatiškai atlieka Liteko). nors antrojo bylos numerio planuojama atsisakyti, iki šiol tai nepadaryta. 
proceso dalyviai teikdami tolesnius bylos dokumentus, teiraudamiesi apie bylos eigą ar atlikdami kitus 
veiksmus, susijusius su byla, neretai naudoja būtent bylos numerį, kuris suteikiamas teisme (taip pat daž-
nai kreipiamasi žinant proceso šalis). Šis bylos numeris yra dažniau naudojamas nei unikalus bylos numeris, 
nes yra trumpesnis ir lengviau įsimenamas. tačiau šis bylos numeris saugo tik informaciją apie tai, kelinta 
bylos kortelė buvo užvesta teisme tais metais. todėl kiekvienų metų teismuose raštinės darbuotojai turi 
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keisti nebaigtų bylų numerius (t. y. vėl pradėti jų numeraciją nuo 0001), nes kitaip per metus bylų numeriai 
pradėtų dubliuotis. tokia bylų numeracija sukelia nepatogumų proceso šalims, kai metų pradžioje, nežino-
dami naujojo bylos numerio, jie negali gauti ar pateikti informacijos, susijusios su byla, ypač tai atvejais, kai 
Liteko sistemoje nėra suvesta kita bylą identifikuojanti informacija (pvz., tretieji asmenys). 

 f informacijos apie gautus dokumentus perdavimas. Šiuo metu Liteko nėra sukurto funkcionalumo, 
kuris leistų informuoti kitą teismą apie gautus dokumentus ir inicijuoti atitinkamus veiksmus. tokio funk-
cionalumo trūkumas yra ypač aktualus administracinių bylų teisenoje. Gavęs apeliacinį skundą apeliacinės 
instancijos teismas registruoja jį Liteko sistemoje ir tuomet turi teikti prašymą pirmosios instancijos teis-
mui atsiųsti bylą. dabartinėmis išaugusio darbo krūvio sąlygomis tokie prašymai ne visada parengiami 
operatyviai, todėl apeliacinės instancijos teismas negali laiku pradėti nagrinėti skundą. be to, apeliacinio 
skundo administraciniam apdorojimui skiriama gerokai daugiau laiko, nes kyla poreikis rengti raštiškus 
prašymus ar komunikuoti dėl tokių prašymų telefonu. civilinių ir baudžiamųjų bylų teisenoje ši problema 
neaktuali, nes apeliaciniai skundai priimami pirmosios instancijos teisme.

Siūlomi sprendimai

 f LitEko dokumentų valdymo funkcionalumo tobulinimas. patobulinus Liteko dokumentų valdy-
mo funkcionalumą, registravimo papildomuose registruose būtų galima visiškai atsisakyti. siekiant užtik-
rinti, kad dokumentų valdymas Liteko patenkintų teismų poreikius ir būtų galima atsisakyti papildomų 
registrų, reikėtų sukurti funkcionalumą, kuris turėtų šias galimybes: nurodyti, kuris darbuotojas tam tikru 
laiko momentu turi dokumentą, kada dokumentas buvo perduotas (ir kam), bei formuoti ataskaitas apie 
dokumentų kiekį per tam tikrą laikotarpį. dokumentų registravimas tik Liteko sistemoje padėtų išvengti 
neefektyvaus registravimo popieriniuose registruose, palengvintų dokumentų paiešką, suteiktų galimybes 
gauti aktualią informaciją apie tai, kiek ir kokių dokumentų gaunama / išsiunčiama teisme. atsižvelgiant 
į tai, kad šiuo metu bylos ir kiti procesiniai dokumentai teismuose yra perduodami perdavimą ir priėmimą 
patvirtinant parašu, siūloma, kad dokumentų valdymo funkcionalumas leistų ne tik žymėti, kad dokumen-
tas buvo perduotas, bet ir tai, kad buvo priimtas.

 f adresų ir brūkšninių kodų spausdinimo funkcionalumo sukūrimas. Liteko sukūrus funkcionalumą, 
kuris leistų spausdinti adresus ir brūkšninius kodus ant vokų, būtų paspartintas išsiunčiamų dokumentų 
greitis. adresų spausdinimo funkcionalumu galėtų naudotis teismai nepriklausomai nuo to, ar jie naudojasi 
kurjerių tarnybų, ar ab Lietuvos pašto paslaugomis, brūkšninio kodo spausdinimo funkcionalumu – teis-
mai, siunčiantys registruotas siuntas per ab Lietuvos paštą. Šios įmonės atstovų teigimu, yra galimybių 
teismams suteikti tam tikrą brūkšninių kodų seriją, ir teismai galėtų patys formuoti brūkšninius kodus. tai 
palengvintų išsiunčiamų dokumentų registravimą, nes nebereikėtų ranka pildyti ab Lietuvos pašto formų, 
adresai būtų užrašomi be klaidų. be to, toks funkcionalumas suteiktų galimybes lengviau fiksuoti išsiųs-
tų dokumentų pristatymo faktą. Liteko sistemoje išsiųsti dokumentai būtų susieti su brūkšniniais kodais 
(pasak ab Lietuvos pašto atstovų, yra galimybė į brūkšninį kodą užkoduoti ir dalį bylos identifikacinio nu-
merio), todėl gavus ab Lietuvos pašto ataskaitas apie pristatytas siuntas būtų galima sistemiškai nustatyti, 
kokios siuntos buvo pristatytos. Liteko sistemoje prie kiekvienos bylos būtų galima matyti, kokia išsiųstų 
dokumentų būklė, o suėjus atitinkamiems terminams imtis tolesnių numatytų žingsnių. Šios rekomenda-
cijos įgyvendinimas aktualiausias dideliems teismams (pvz., vilniaus apygardos teismui), tačiau bent iš 
dalies būtų palengvintas visų teismų darbas, nes palengvėtų siunčiamųjų dokumentų apdorojimas. 
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 f terminų sekimo funkcionalumo sukūrimas. Įgyvendinus pirmąsias dvi rekomendacijas, Liteko taip 
pat būtų galima sukurti terminų sekimo funkcionalumą, padedantį automatiškai sekti, ar teismo darbuo-
tojai laikosi teisės aktų numatytų terminų (pvz., ar protokolas parengiamas per 3 dienas nuo teismo po-
sėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo pabaigos), teismo pirmininkui teikti ataskaitas apie bylas, 
kuriose šie terminai pažeidžiami. tai sustiprintų ir palengvintų terminų kontrolę, kuri teismuose atliekama 
ne sistemingai, o tik administracinės veiklos priežiūros patikrinimų metu. be to, teismo darbuotojai galėtų 
stebėti terminus, nuo kurių priklauso jų tolesni veiksmai ir juos inicijuoti, vos tik tą leidžia teisės aktai. taip 
būtų užtikrinta, kad teisminis procesas nesustoja dėl teismo kaltės, nesudaromos galimybės proceso šalims 
piktnaudžiauti pateikiant dokumentus praėjus teisės aktų numatytiems terminams.

 f Vietinės bylų numeracijos atsisakymas. siūloma atsisakyti Liteko bylų numeracijos funkcionalumo, 
kai kiekviename teisme yra suteikiamas atskiras bylos numeris. taip būtų išvengta problemų, kylančių dėl 
bylų pernumeravimo kiekvienais metais, užtikrintas platesnis unikalaus bylos numerio panaudojimas. taip 
pat siūloma užtikrinti, kad bylas identifikuojanti informacija (proceso šalys, tretieji asmenys ir kt.) būtų 
suvedama į Liteko kiekviename teisme. Šitaip būtų sudarytos sąlygos sparčiai vykdyti bylų paiešką Liteko 
sistemoje net ir nežinant unikalaus bylos numerio.

 f Pranešimų funkcionalumo LitEko sistemoje sukūrimas. Rekomenduojama Liteko sukurti funkcio-
nalumą, kuris automatiškai siųstų pranešimus teismams po tam tikrų procesinių įvykių. pavyzdžiui, Lietuvos 
aukščiausiajam teismui priėmus kasacinį skundą galėtų būti automatiškai siunčiamas pranešimas teismui, ku-
ris nagrinėjo šią bylą. teismas, gavęs tokį pranešimą, paruoštų bylą ir išsiųstų ją į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. 
toks funkcionalumas taip pat padėtų pagreitinti bylos persiuntimo procesą apeliacinių ir atskirųjų skundų priė-
mimo atvejais administracinėje teisenoje. Įgyvendinus šią rekomendaciją pagreitėtų bylų perdavimo procesas, 
taip pat sumažėtų teismų raštinių darbuotojų darbo laiko dalis, skirta bylų perdavimo klausimams derinti.

4.2.1.1.2.  informacijos apie prievoles, baudas, priteistą žalą valdymas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f Priteistos žalos, baudų ir išlaidų apskaita. priteistos žalos, baudų ir išlaidų mokėjimų apskaita šiuo 
metu yra vedama rankiniu būdu, dokumentuojant mokėjimus atskirame bylos lape. taip neišvengiama 
klaidų, be to, sudėtinga sekti, kuriose bylose sumokėta suma, o kuriose yra likusi dalis mokėjimų. 

 f mokėjimų atlikimas. Šiuo metu proceso dalyviai, norintys sumokėti pinigų sumą (pvz., žyminį mo-
kestį ar ekspertizės išlaidas), gali mokėti tik banke, nes teismui turi pateikti apmokėjimo faktą. proceso 
dalyviams taip pat rekomenduojama pristatyti banko kvitus į teismą, kai apmokama priteista žala, bau-
dos ar išlaidos. dėl to auga proceso dalyvių laiko sąnaudos, nes yra būtina apsilankyti tiek banke, tiek 
teisme. be to, teismo raštinės darbuotojai papildomai turi apdoroti tokius dokumentus, todėl didėja jų 
darbo krūvis.

Siūlomi sprendimai

 f Priteistos žalos, baudų ir išlaidų apskaitos funkcionalumo diegimas. siūloma Liteko įdiegti funk-
cionalumą, kuris leistų teismo darbuotojams sistemiškai sekti, kokie mokėjimai jau yra atlikti, kokia jų dalis 
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likusi. taip būtų supaprastinta šių piniginių sumų apskaita, sumažėtų klaidų tikimybė, būtų lengviau sekti, 
ar laiku išsiunčiami vykdomieji raštai.

 f mokėjimų informacijos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos gavimas. Rekomenduojama įdiegti funkcionalumą, leidžiantį teismams automatiškai gauti 
informaciją apie mokėjimus iš valstybinės mokesčių inspekcijos (šiuo metu yra galimybė šią informaci-
ją gauti su dviejų dienų paklaida, tačiau teismuose ji dar nėra plačiai naudojama). automatizavus infor-
macijos su valstybine mokesčių inspekcija apsikeitimo procesą, būtų galima atsisakyti mokėjimų sekimo 
funkcijos teismuose – visus mokėjimus automatiškai administruotų sistema. Jei informacijos apsikeitimo 
procesas būtų neautomatizuotas, tokia galimybė vis vien gerokai supaprastintų asmenų aptarnavimo tvar-
ką (nebereikėtų nešti bankų mokėjimo kvitų – mokėjimus būtų galima atlikti ir internetu), sumažėtų doku-
mentų skaičius raštinėje. Šis funkcionalumas yra numatytas įgyvendinti projekte „elektroninės paslaugos 
teisingumo vykdymo procese“, svarstomi reikiami įgyvendinti teisės aktų pakeitimai. svarbu pabrėžti, kad 
ši rekomendacija aktuali tik tų mokėjimų, už kurių kontrolę yra atsakingas pats teismas, o ne kitos institu-
cijos, kontekste (kaip yra daugelio atp bylų atveju).

4.2.1.1.3.  dokumentų valdymas internetu

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f dokumentų pateikimas ir gavimas. Šiuo metu į teismą dokumentus galima pateikti paštu arba atne-
šus į teismą. teismas visus dokumentus proceso dalyviams taip pat pateikia tik paštu arba šiems atvykus 
į teismą. tokie pateikimo būdai yra nepakankamai patogūs, asmenims būtina vykti į teismą arba patirti 
pašto išlaidas. be to, jei dokumentai siunčiami paštu, nuo jų išsiuntimo iki gavimo teisme gali praeiti iki 
5 darbo dienų, o tai dar labiau pailgina laiką, kurį vienas subjektas praleidžia bylinėdamasis. Ši problema 
ypač aktuali civiliniame procese, kur tarp proceso šalių vyksta susirašinėjimas (t. y. siunčiamas ieškinys, 
atsiliepimas į ieškinį, dublikas, triplikas ir kt.) pasirengimo nagrinėti bylą metu, nes dokumentus proceso 
šalis siunčia teismui, o teismas tik susipažinęs su medžiaga persiunčia ją kitai proceso šaliai (su tam tikro-
mis išimtimis).

 f Susipažinimas su bylos medžiaga. Šiuo metu suinteresuoti asmenys ne visada gali iš karto susipa-
žinti su bylos medžiaga – nagrinėjamų bylų medžiaga kartais būna fiziškai neprieinama (pvz., nagri-
nėjama teisėjo), prašymai dėl susipažinimo su baigtomis bylomis yra nagrinėjami atitinkamų teisėjų, 
ir nuo prašymo padavimo iki susipažinimo su bylos medžiaga gali praeiti iki 7 darbo dienų (tokie yra 
numatyti terminai kai kurių teismų vidaus tvarkose). todėl mažėja suinteresuotų asmenų pasitenki-
nimas teismų suteikiamų paslaugų sparta. taip pat dėl to proceso šalys gali blogiau pasiruošti teismo 
posėdžiams, nepakankamai susipažinti su pateiktais dokumentais, todėl teismo posėdžių metu gali 
kilti nesusipratimų, teisėjas turi leisti laiką proceso šalims aiškindamas situaciją. taip mažėja teismo 
posėdžių efektyvumas, kartais kyla poreikis atidėti posėdžius, ilgėja teisminis procesas. taip pat nuo 
tiesioginio darbo atitraukiami teismo raštinės darbuotojai, nes su bylos medžiaga susipažįstantį asmenį 
turi stebėti teismo darbuotojas.
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Siūlomi sprendimai

 f Procesinių dokumentų teikimas internetu. siūloma Liteko sukurti funkcionalumą, kuris leistų pro-
ceso dalyviams pateikti ir gauti procesinius dokumentus internetu (šiuo metu internetu galima paduoti tik 
prašymus dėl teismo įsakymo išdavimo). Reikia pasakyti, kad procesinius dokumentus ir toliau būtų galima 
pateikti įprastiniu būdu (atvykus į teismą arba paštu). Rekomenduojama iš pradžių sukurti funkcionalumą, 
leidžiantį pateikti inicijuojančius dokumentus (pvz., ieškinius) bei įvairius prašymus. kadangi šie dokumen-
tai turi būti autentiški, sistema turėtų priimti tik dokumentus, kurie yra patvirtinti elektroniniu parašu ar 
kitomis priemonėmis (pvz., autentifikuojantis per internetinės bankininkystės sistemą). Lygiai taip pat pro-
ceso dalyviams turėtų būti suteikta galimybė gauti procesinius dokumentus internetu (neatsisakant ir da-
bar taikomų metodų). svarbu pabrėžti, kad procesiniai dokumentai turėtų būti teikiami tokiu būdu tik tuo 
atveju, jei proceso šalis raštiškai sutinka su tokiu dokumentų gavimo būdu. išimtys galėtų būti taikomos 
nuolatos su teismais savo veikloje susiduriantiems asmenims (advokatams, notarams, antstoliams) bei 
valstybinėms institucijoms – šiems subjektams galėtų būti taikoma ir dokumentų priėmimo elektroniniu 
būdu pareiga. toks procesinių dokumentų valdymas internetu sudarytų sąlygas greičiau keistis dokumen-
tais, paspartintų teisminį procesą, taip pat būtų patogesnis advokatams, kurie vienu metu dirba su keliomis 
bylomis. tokios galimybės proceso dalyviams jau yra suteiktos ne vienoje es valstybėje, taip pat Lietuvoje 
jau yra buvę atvejų, kai teismas gauna elektroninį dokumento variantą, ir šiuo metu teismo raštinės dar-
buotojai nėra tikri, kaip turėtų būti elgiamasi tokiomis aplinkybėmis. Šis funkcionalumas yra numatytas 
įgyvendinti projekte „elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“. Įgyvendinus šį sprendimą gali 
išaugti poreikis raštinėje spausdinti ir skaitmeninti dokumentus, todėl padidėtų teismų veiklos sąnaudos, 
tačiau tikėtina, kad tuo metu, kol visa bylų informacija bus suskaitmeninta, atsiras sprendimų, kurie leis 
išvengti bent dalies spausdinimo (pvz., pagal ab Lietuvos pašto inicijuotą e. pristatymo projektą teismai 
turėtų galimybę siųsti dokumentus proceso šalims elektronine forma ir toks dokumentų pristatymo būdas 
būtų teisiškai reglamentuotas taip pat, kaip ir pristatymas paštu). Šios rekomendacijos reikalaus žymių 
cpk, bpk, abtĮ ir atpk pakeitimų, tačiau dalis jų jau yra inicijuota. pavyzdžiui, atitinkamus cpk pakeiti-
mus 2009 m. parengė teisingumo ministro sudaryta darbo grupė. pakeitimais numatyta įteisinti galimybę 
procesinius dokumentus įteikti ir juos pateikti teismui elektroninių ryšių priemonėmis. taip pat siūloma 
elektronizuoti teismo įsakymo išdavimo procedūrą, liudytojų apklausą bei informacines ir elektroninių 
ryšių priemones naudoti ir teismo posėdžio eigai fiksuoti, atsisakant dabartinio protokolavimo. 2009 m. 
lapkričio 11 d. šiems pakeitimams pritarė vyriausybė. 

 f Susipažinimas su bylos medžiaga internetu. kadangi jau šiuo metu Liteko sistemoje yra saugoma 
nemaža dalis bylos medžiagos, su kuria dažniausiai nori susipažinti suinteresuoti asmenys, siūloma su-
daryti galimybes susipažinti su bylos medžiaga internetu. svarbu paminėti, kad sukurtas funkcionalumas 
turėtų leisti identifikuoti susipažįstantį asmenį, nes kai kuriais atvejais susipažinimas su bylos medžiaga yra 
ribojamas (žr. veiklos proceso „supažindinimas su bylos medžiaga“ aprašymą). tai galėtų būti įgyvendinta 
naudojantis internetinės bankininkystės sistema. Įdiegus šį funkcionalumą gerokai sumažėtų raštinės dar-
buotojų darbo krūvis, nes visos dabar nagrinėjamos bylos galėtų būti pasiekiamos elektroninėje erdvėje. 
taip pat suinteresuoti asmenys galėtų bet kada prieiti prie bylos medžiagos, nekiltų problemų dėl to, kad 
byla yra nagrinėjama teisėjo ar kito suinteresuoto asmens. dar daugiau – tikėtina, kad sumažėtų poreikis 
kopijuoti bylos medžiagą (šiuo metu tai daroma būtent todėl, kad kitaip medžiagą galima nagrinėti tik 
būnant teisme), o tai taip pat padėtų sutaupyti teismo raštinės darbuotojų laiko, išspręstų kitas, su bylų 
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medžiagos kopijavimu susijusias, problemas, aprašomas šiame leidinyje. toks funkcionalumas yra numaty-
tas įgyvendinti šiuo metu vykdomame projekte „elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“, šio 
projekto metu bus analizuojami ir reikiami teisės aktų pakeitimai. priklausomai nuo pasirinkto rekomen-
dacijos įgyvendinimo būdo gali prireikti procesų įstatymų pakeitimų.

 f Susipažinimo su byla teisme laiko rezervacija. kadangi dalis asmenų ir toliau su bylos medžiaga 
norės susipažinti teismuose, siūloma sukurti procesus, kurie leistų paštu rezervuoti susipažinimo su byla 
laiką. tokia tvarka padėtų išvengti problemų, kai į teismą atvykęs asmuo negali susipažinti su byla, nes ji 
tuo metu neprieinama. 

4.2.1.1.4.  bylų skirstymas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f LitEko bylų skirstymo modulio funkcionalumas. Šiuo metu Liteko esantis bylų skirstymo funkciona-
lumas nėra baigtinis, neatsižvelgiama į visus reikiamus kriterijus:

 y apygardų teismų naudojamas bylų klasifikatorius pagal jų sudėtingumą nėra pakankamo detalumo;
 y automatiškai nesurenkami Liteko sistemoje jau esantys duomenys apie specifinius kriterijus, dėl kurių 

teisėjas negali nagrinėti bylos (pvz., dalyvavo bylos ikiteisminiame tyrime, yra susijęs su bylos šalimis ir 
kt.) – juos ranka dar kartą turi įvesti teismo darbuotojai.

taip pat analizės metu nustatyta, kad dalis teismų į Liteko sistemą nesuveda byloms skirstyti reikalingos in-
formacijos (pvz., teisėjų atostogų duomenų), dėl to vėliau negali naudotis visomis skirstymo funkcionalumo 
galimybėmis.

todėl dalis teismų vis dar vykdo dalinį rankinį skirstymą: iš pradžių bylos išskirstomos Liteko sistema, tačiau 
papildomai vedamas registras, kuriame fiksuojami kiti bylų kriterijai. Jei pastebima didelių neatitikimų tarp 
Liteko siūlomo išskirstymo ir išskirstymo, kuris pasiektų optimalų darbo krūvio padalijimą, ar siūlomas iš-
skirstymas neatitinka teisės aktų, Liteko skirstymas modifikuojamas. nta informatikos ir statistikos skyriaus 
duomenimis, taip skirstoma apie 10 % visų bylų, daugiausiai iš jų – atp bylų. toks papildomo registro vedimas 
nėra efektyvus, be to, sistemiškai nekontroliuojant visų reikiamų kriterijų vis dar užfiksuojama atvejų, kai bylą 
pradeda nagrinėti to pagal teisės aktus negalintis daryti teisėjas.

Siūlomi sprendimai

 f LitEko bylų skirstymo modulio funkcionalumo tobulinimas. patobulinus esamą bylų skirstymo 
funkcionalumą Liteko būtų išvengta (ar iki minimalaus lygio sumažinta) rankinio skirstymo teismuose, 
sumažėtų teismų (ar skyrių) pirmininkų darbo krūvis. Funkcionalumo tobulinimas reikalingiausias:

 y klasifikuojant bylas pagal jų sudėtingumą (t. y. atsižvelgiant į daugiau kriterijų: atsakovų ir ieškovų 
skaičius, bylos tomų skaičius, reikalavimų skaičius ir kt.);

 y atsižvelgiant į teisėjo ryšius su byla: ar teisėjas nebuvo ikiteisminio tyrimo teisėjas šioje byloje, ar jis su 
proceso dalyviais nesusijęs neleistinais ryšiais. 
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taip pat svarbu užtikrinti, kad teismai į Liteko įvestų visą informaciją, reikalingą teisingai paskirstyti bylas: 
nurodyti teisėjų turėtas atostogas, būsimas atostogas, kitus nedarbingumo laikotarpius. siūloma teismus siste-
mingai informuoti apie Liteko galimybes, rengti papildomus mokymus, teikti metodinę medžiagą.

pažymėtina, kad teismuose neretai galioja skirtingos taisyklės dėl teisėjų specializacijos, tam tikrų bylų nagri-
nėjimo, yra specifinių kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti skirstant bylas. todėl rekomenduojama Liteko bylų 
skirstymo modulį kurti konstruktoriaus principu, t. y. siūloma apibrėžti tik bendruosius principus, kaip turėtų 
būti skirstomos bylos, numatyti tam tikrus kriterijus, kurie turėtų būti taikomi kiekviename teisme, tačiau taip 
pat suteikti laisvės kiekviename teisme modulį konfigūruoti pagal savo reikmes. Reikia pasakyti, kad jau šiuo 
metu toks principas yra iš dalies taikomas – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Lietuvos aukščiau-
siasis teismas ir dalis kitų teismų turi jiems pritaikytus bylų skirstymo modulius. 

4.2.1.1.5.  Liteko ir išorinių informacinių sistemų sąsajos

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f dokumentų iš išorinių institucijų pateikimas. Šiuo metu asmenims, atnešantiems dokumentus į 
teismą, reikia pateikti pažymas ar kitokius dokumentus iš kitų valstybinių institucijų. asmenys sugaišta 
daug laiko, nes turi apsilankyti keliose institucijose, surinkti visus reikiamus dokumentus, nors neretai išo-
rinės institucijos reikiamus duomenis saugo duomenų bazėse, kurios yra prieinamos ir kitoms institucijoms 
(pvz., pažymos iš valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybi-
nio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.).

 f informacijos išorinėms institucijoms teikimas. Šiuo metu beveik visa informacija apie bylose priim-
tus sprendimus suinteresuotoms institucijoms teikiama rašytiniu būdu. elektroniniu būdu šiuo metu infor-
macija perduodama tik į centrinę hipotekos įstaigą (vedybų sutarčių registrą). taip pat teismų nutartys dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių siunčiamos faksu. todėl teismo raštinių darbuotojai ar kiti teismo darbuo-
tojai praleidžia nemažai laiko ruošdami dokumentus, kuriais informuojamos išorinės institucijos, taip pat 
didėja teismų išlaidos pašto paslaugoms.

 f informacijos tikrinimas. teismo darbuotojai, dirbantys su bylomis, neretai turi patikrinti gautą informa-
ciją (pvz., apie proceso šalies darbo santykius, gyvenamąją vietą, deklaracijų duomenis). Šiuo metu teismai 
turi prieigą prie valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės, Liteko yra integruotas su 
Gyventojų registru, Juridinių asmenų registru, tačiau šios sąsajos nevisiškai patenkina teismo darbuotojų 
poreikius. 

Siūlomi sprendimai

 f LitEko sistemos integravimas su kitų valstybinių institucijų iS. Rekomenduotina išnagrinėti gali-
mybes integruoti Liteko sistemą su kitų valstybinių institucijų is ar bent jau suteikti teismams priėjimą prie 
tokių is. tokio sprendimo privalumai būtų trejopi.

 y tai leistų sutaupyti į teismą besikreipiančių asmenų laiko, nes dalį pažymų ir dokumentų teismas galėtų 
pats pasiimti iš atitinkamos institucijos duomenų bazės. taip būtų užtikrintas ir duomenų aktualumas. 
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institucijos, su kurių is integravimo klausimą rekomenduojama svarstyti pirmiausia, yra Lietuvos dar-
bo birža (duomenys apie darbo santykius) bei valstybinė mokesčių inspekcija (deklaracijų duomenys). 
svarbu pasakyti, kad šios rekomendacijos įgyvendinimas reikalautų procesų įstatymų pakeitimų, nes 
šiuo metu juose nenumatyta galimybė, kad duomenis galėtų paimti pats teismas, o ne juos pateiktų 
proceso dalyvis (šiuo atveju proceso dalyvis tik pateiktų teismui prašymą / leidimą paimti duomenis iš 
išorinės duomenų bazės). be to, svarbu pabrėžti, kad inicijuoti tokį duomenų paėmimą turėtų pats pro-
ceso dalyvis, nes įrodymų rinkimas ir pateikimas yra jo, o ne teismo pareiga (išskyrus tam tikrus proceso 
įstatymuose numatytus atvejus). tai, kokie konkretūs teisės aktai turėtų būti keičiami, priklauso nuo to, 
su kokiomis išorinėmis duomenų bazėmis pavyktų integruoti Liteko sistemą ir kokie duomenys būtų 
automatiškai prieinami.

 y tai padėtų sumažinti pašto išlaidas siunčiant pranešimus raštu, o jei sistemos būtų integruotos  – ir 
darbo krūvį šiuo metu tokius dokumentus rengiantiems specialistams. be to, informacija būtų greičiau 
apdorojama ir greičiau pradedami vykdyti sprendimai (pvz., teismui priėmus sprendimą dėl kardomo-
sios priemonės  – pasižadėjimo neišvykti į užsienį, informaciją apie tokį sprendimą valstybės sienos 
apsaugos tarnyba gautų iš karto ir galėtų užkirsti kelią įtariamojo išvykimui, net jei jis bando išvykti iš 
šalies praėjus tik porai valandų nuo teismo posėdžio pabaigos).

 y tai leistų greičiau ir efektyviau tikrinti pateiktus duomenis. Įvesti duomenys galėtų būti automatiškai 
lyginami su valstybiniuose registruose ar institucijų is esančia informacija ir sistema, nustačiusi neatiti-
kimų, informuotų teismo darbuotoją, pasiūlytų koregavimo variantus.

 y tai leistų teismams greičiau ir paprasčiau informuoti kitas institucijas apie priimtus sprendimus. teismo 
raštinių (ar jų skyrių) darbuotojams nebereikėtų rengti ir siųsti baigiamųjų procesinių dokumentų nuo-
rašų. Jei sistemos būtų integruotos, taip pat nebereikėtų rankomis įvesti duomenų į išorinius registrus, 
kaip, pvz., dabar yra daroma vedybų sutarčių registro atveju.

4.2.1.1.6.  teismo sprendimų viešinimas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f teismo sprendimų nuasmeninimas ir viešinimas. nors teisės aktai numato, kad teismų sprendimai, 
turintys praktinę reikšmę, (tinkamai paruošti) turi būti viešinami, dėl išaugusio darbo krūvio visuomenei 
pateikiama tik 10–20 % visų teismų sprendimų (šiuo metu iš viso nepateikiami apylinkių teismų sprendi-
mai). todėl manytina, kad suinteresuotiems asmenims gali kilti sunkumų norint sužinoti apie bylų sprendi-
mus, visuomenės informavimo priemonės taip pat ne visada gali prieiti prie jas dominančios informacijos 
tiesiogiai, neužklausdamos teismo.

Siūlomi sprendimai

 f teismo sprendimų ir kitų bylos dokumentų viešinimo funkcionalumo diegimas. Įdiegus funk-
cionalumą, kuris padėtų teismo darbuotojams parengti teismo sprendimus ir kitą bylų medžiagą viešinti 
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(nuasmeninti, kitaip paruošti bylas), būtų pagreitintas šių dokumentų viešinimo procesas ir daugiau 
informacijos būtų viešai prieinama teismų interneto svetainėse ar specializuotuose tinklalapiuose. Šiuo 
metu šis procesas yra vykdomas lėtai būtent todėl, kad dokumentų paruošimo viešinimui procesas yra 
sudėtingas, ir darbuotojai negali tam skirti pakankamai laiko. iš dalies automatizuotas sprendimas (ge-
bantis pagal nustatytus parametrus pašalinti iš dokumentų atitinkamą informaciją) leistų išspręsti šią 
problemą. be to, šitaip būtų užtikrinta, kad visuomenės informacijos priemonių atstovai (bei visuomenė 
apskritai) didžiąją dalį informacijos galėtų gauti neužklausdami teismo tiesiogiai, taip sumažindami 
poreikį vykdyti šį procesą. 

4.2.1.1.7.  užklausų iš išorinių institucijų valdymas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f užklausų iš išorinių institucijų valdymas. teismai gauna nemažai užklausų apie bylų informaciją iš 
įvairių institucijų (pvz., ikiteisminio tyrimo institucijų, valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Res-
publikos finansų ministerijos skyrių ir kt.). teismų praktika pateikiant atsakymus į tokias užklausas skiria-
si – kai kurie teismai į visas užklausas atsako raštu, rengia patvirtintus dokumentus, nuorašus, kiti teismai 
yra sudarę susitarimus su institucijomis, kad dalį informacijos gali teikti ir el. paštu. Reikia pasakyti, kad 
tuose teismuose, kuriuose visi atsakymai teikiami raštu, teismo raštinės darbuotojai (ypač dirbantys su 
baudžiamosiomis bylomis) šiems atsakymams rengti sugaišta nemažai darbo laiko.

Siūlomi sprendimai

 f LitEko prieigos suteikimas ikiteisminio tyrimo įstaigoms. Šiuo metu tik dalis ikiteisminio tyrimo 
įstaigų naudojasi Liteko prieiga. siūloma šią prieigą suteikti visoms ikiteisminio tyrimo įstaigoms, nes taip 
būtų sumažintas jų poreikis siųsti užklausas – visą informaciją (bylų nuo 2005 m.) būtų galima gauti elek-
troniniu būdu. suskaitmeninus visas senesnes bylas ir jas taip pat perkėlus į Liteko sistemą, rankiniu būdu 
valdomų užklausų kiekis galėtų būti žymiai sumažintas, nes ikiteisminių įstaigų užklausos sudaro didžiąją 
dalį teismų gaunamų informacijos užklausų. 

 f atsakymų į užklausas automatinis formavimas. Jei pirmoji rekomendacija nebūtų įgyvendinta, 
alternatyva jai yra atsakymų į užklausas formavimo proceso optimizavimas. Liteko sukūrus atitinkamą 
funkcionalumą (duomenų struktūrizavimą), būtų galima įdiegti šablonus, kurie padėtų formuoti užklausas 
automatiškai, šitaip sumažinant darbo krūvį teismo raštinės darbuotojams bei klaidų skaičių.

 f dokumentų perdavimo ikiteisminio tyrimo įstaigoms procedūros suvienodinimas. taip pat siū-
loma suvienodinti teismų praktiką siunčiant atsakymus į ikiteisminio tyrimo institucijas, užtikrinti, kad visi 
dokumentai, kuriems nebūtinas oficialus patvirtinimas, būtų teikiami elektroniniu būdu. taip būtų taupo-
mas teismo darbuotojų laikas, be to, ikiteisminio tyrimo institucijos greičiau gautų atsakymus į užklausas.



110

Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė

4.2.1.1.8.  dokumentų formavimas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f Vykdomųjų raštų formavimas. Šiuo metu vykdomieji raštai formuojami rankiniu būdu vedant informa-
ciją į teismo turimus šablonus, nors visa informacija, reikalinga vykdomajam raštui suformuoti, yra Liteko 
sistemoje. taip dubliuojamas darbas bei ilgiau trunka asmenų aptarnavimas (jei vykdomasis raštas išduo-
damas gavus prašymą). 

 f nutarčių formavimas. bylose, kuriose yra paduodamas grupinis ieškinys, taip pat kai kuriose adminis-
tracinėse bylose, kai tos pačios aplinkybės nagrinėjamos kaip atskiros bylos kiekvienam ieškovui, nutartys 
būna identiškos. tačiau teismai neturi galimybės automatiškai formuoti nutarčių projektus Liteko sistemo-
je pagal jau parengtą variantą. todėl teisėjai ir jų padėjėjai turi kiekvieną nutartį kurti atskirai, kopijuoti į 
jas identišką tekstą. taip pat reikia pasakyti, kad teismuose neretai būna tipinių bylų, kurios labai panašios 
savo teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis. Šiose bylose teisėjai ir jų padėjėjai taip pat neretai naudoja 
standartinį nutarties šabloną, kurį pakoreguoja atsižvelgdami į specifines bylos aplinkybes. tačiau Liteko 
sistemoje šiuo metu nėra funkcionalumo, kuris leistų standartizuoti ar formalizuoti šį procesą.

Siūlomi sprendimai

 f nutarčių šablonų naudojimas. siūloma Liteko sukurti funkcionalumą, kuris leistų panaudoti kitoje by-
loje esantį dokumentą kaip projektą kuriamam dokumentui. taip būtų paspartintas teisėjų ir jų padėjėjų 
darbas tose bylose, kurių nutartys yra labai panašios į anksčiau nagrinėtas bylas. taip pat tokio funkciona-
lumo sukūrimas sudarytų prielaidas tolesniam šios srities tobulinimui. ateityje galėtų būti ruošiami reko-
mendaciniai nutarčių šablonai populiariausiose bylų kategorijose, kurie leistų užtikrinti nutarčių turinio 
kokybę ir suprantamumą proceso dalyviams.

 f Vykdomųjų raštų formavimo automatizavimas. patobulinus Liteko funkcionalumą būtų galima au-
tomatizuoti vykdomųjų raštų formavimą – raštinės specialistas galėtų išspausdinti suformuotą vykdomąjį 
raštą, o tai leistų pagreitinti rašto išdavimo procesą bei sumažintų klaidų tikimybę. be to, toks funkciona-
lumas galėtų būti pritaikytas vykdomųjų raštų išdavimui internetu – suinteresuoti asmenys galėtų gauti 
vykdomųjų raštų elektronines versijas, pateikę prašymą elektroniniu būdu. toks vykdomųjų raštų išdavimo 
internetu sprendimas reikalautų bpk, cpk, abtĮ pakeitimų, kadangi vykdomųjų raštų išdavimas yra regla-
mentuojamas šiais teisės aktais.

4.2.1.1.9.  Rekomendacijos dėl darbo su Liteko sistema 

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f Procesinių dokumentų registravimas ir saugojimas LitEko. Liteko sistemoje kai kurie teis-
mai registruoja ne visus procesinius dokumentus. neregistruojami tie dokumentai, kurie yra aktualūs 
tik konkrečiame bylos nagrinėjimo etape ir neturi didesnės reikšmės visos bylos kontekste. dažniausi 
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pavyzdžiai – pranešimai apie įteiktus dokumentus, prašymai susipažinti su bylos medžiaga ir kt. svarbu 
pabrėžti, kad dokumentų registravimo taisyklės nėra rašytinės ir sprendimas, ar registruoti dokumentą, 
dažnai yra subjektyvus. ne visuose teismuose vadovaujamasi nta išleistomis Liteko naudojimosi taisyklė-
mis. iš užregistruotų dokumentų į Liteko sistemą keliami tik patys pagrindiniai procesiniai dokumentai – 
procesą inicijuojantys dokumentai (pvz., ieškiniai) bei procesą baigiantys dokumentai (nutartys, nuospren-
džiai, įsakymai ir kt.).

 f teismo posėdžių protokolų valdymas. Šiuo metu teismuose protokolavimas vykdomas nevienodai. kai 
kuriuose teismuose protokolai vis dar rašomi ranka, o ne kompiuteriu, ir tai apsunkina jų tolesnį naudoji-
mą elektroninėje erdvėje. taip pat teismo posėdžių protokolai ne visuose teismuose segami į bylos kortelę 
Liteko sistemoje. atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdžių protokolai yra vieni iš svarbiausių dokumentų 
teisminiame procese ir proceso šalys dažnai teikia pastabas dėl teismo protokolų koregavimo, šių doku-
mentų valdymo praktikos skirtumai sukelia nemažai problemų teismuose.

 f archyvo bylų paieška. Šiuo metu didžiojoje dalyje teismų archyvinių bylų informacija yra sukaupta tik 
bylų statistinėse kortelėse (popieriniu formatu). Liteko tik pažymima, kad byla yra archyve, kita identi-
fikacinė informacija nėra kaupiama, o senesnių nei 2005 m. bylos Liteko iš viso nėra žymimos. todėl jei 
norima bylą gauti kuo greičiau, suinteresuotam asmeniui būtina žinoti visus susijusius duomenis (bylos 
nagrinėjimo metus, šalis, bylos numerį). dažnai tai yra neįmanoma, ir bylos paieškos procesas archyve gali 
užtrukti net kelias dienas.

Siūlomi sprendimai

 f griežtesnis procesinių dokumentų registravimo LitEko reglamentavimas. Rekomenduojama 
peržiūrėti Liteko naudojimosi taisykles nustatant tikslesnius dokumentų registravimo reikalavimus bei 
įdiegti funkcionalumą, kuris neleistų tęsti teisminio proceso neįregistravus atitinkamų procesinių doku-
mentų (pvz., negalima paskirti bylos pirmosios instancijos teisme, jei neužregistruotas ir neįkeltas inicijuo-
jantis dokumentas). taip pat turėtų būti numatyta, kokie dokumentai turi būti ne tik registruojami, bet ir 
saugomi Liteko sistemoje. siūloma, kad Liteko sistemoje turėtų būti saugomi visi dokumentai, su kuriais 
susipažinti gali norėti proceso dalyviai. toks dokumentų registravimas ir saugojimas sudarytų galimybes 
teikti prieigą prie šių dokumentų internetu, be to, pagerėtų kontrolė, nes Liteko sistemoje būtų galima 
matyti, kokie dokumentai ir kada buvo gauti.

 f Protokolų valdymo praktikos suvienodinimas. atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdžių protoko-
lai yra vieni iš svarbiausių dokumentų teisminiame procese ir proceso šalys dažnai teikia pastabas dėl 
teismo protokolų koregavimo, rekomenduojama užtikrinti, kad protokolai būtų rengiami kompiuteriu 
ir dokumentai būtų segami į Liteko sistemą. pažymėtina, kad tokią tvarką gali būti sudėtinga įgy-
vendinti visuose teismuose dėl ne visur esamų tinkamų techninių sąlygų, tačiau tikėtina, kad ateityje 
tokios taisyklės galėtų galioti visoje teismų sistemoje. taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad projekte 
„elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ yra kuriamas funkcionalumas, kuris leis Liteko 
saugoti teismo posėdžių garso įrašus. nors šiuo metu garso įrašai neatstoja teismo posėdžių protokolų, 
tikėtina, kad ateityje raštu rašomų protokolų gali būti atsisakyta arba jie gali būti rengiami remiantis 
garso įrašų medžiaga (pvz., įgyvendinus centralizuotą protokolų rengimo modelį, kuris šiuo metu yra 
taikomas austrijoje). todėl taisyklės dėl protokolų valdymo taip pat turėtų apimti ir šių garso įrašų sau-
gojimo tvarką.
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 f archyvo bylų skaitmeninimas. kadangi visų bylų informacija iki 2005 m. yra sukaupta bylų statisti-
nėse kortelėse, rekomenduojama šią informaciją bent iš dalies skaitmeninti, t. y. sukurti bylų registrus, 
kuriuose būtų informacija, leidžianti efektyviai vykdyti jų paiešką. nors tai būtų laikui imlus procesas, jis 
sukurtų pagrindą tolesniam bylų turinio skaitmeninimui (kuris galbūt leistų iš viso atsisakyti bylų laiky-
mo teismų archyvuose) ir pagerintų asmenų aptarnavimo kokybę teismuose (asmenys galėtų greičiau 
gauti informaciją apie teismų archyvuose laikomas bylas). be to, būtų sukurtas visų teismų sistemoje 
nagrinėtų bylų registras – informacija, kuri būtų naudinga ne tik susipažinimo su bylų medžiaga kon-
tekste. visiškas bylų skaitmeninimas šiuo metu nerekomenduojamas, nes jo įgyvendinimo kaštai būtų 
didesni nei atnešama nauda.

4.2.1.2.  kitos veiklos procesų automatizavimo rekomendacijos

4.2.1.2.1.  archyvo bylų valdymas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f archyvavimo tvarka. Šiuo metu teismuose bylos archyvuojamos vadovaujantis standartine metodolo-
gija (indeksavimu paremtas išdėstymas, dėjimas į lentynas / dėžes), kuri nėra pritaikyta bylų archyvavimo 
specifikai: didelis dokumentų judėjimas iš / į archyvą, kintama dokumentų apimtis, dokumentų sujungi-
mas ir atskyrimas. todėl archyvavimo procese yra daug pasikartojančių procedūrų, veiksmų, kurie yra neiš-
vengiami siekiant užtikrinti, kad bylų paieška būtų įmanoma ir vėliau. 

Siūlomi sprendimai

 f archyvavimo tvarkos peržiūrėjimas ir modernių technologijų diegimas. atsižvelgiant į bylų archy-
vavimo specifiką, rekomenduojama iš esmės peržiūrėti archyvavimo tvarką teismų archyvuose ir įvertinti 
galimybes naudoti modernias katalogavimo, dokumentų identifikavimo ir paieškos technologijas (RFid 
lustų instaliavimas ir kt.), kurios leistų ne tik gerokai supaprastinti archyvavimo tvarką, bet ir padėtų pa-
greitinti teismo archyvarų darbą ieškant bylų archyve. 

4.2.1.2.2.  posėdžių tvarkaraščių sudarymas ir teismo posėdžių salių  
 rezervavimas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f Posėdžių salių rezervavimas. Šiuo metu teismuose dėl išaugusio bylų skaičiaus yra pastebimas teis-
mo salių stygius. pasak teisėjų, su kuriais bendrauta interviu metu, siekiant tinkamai suplanuoti posėdžių 
laiką, viena posėdžių sale turėtų naudotis 2–3  teisėjai. kai kuriuose teismuose šiuo metu viena teismo 
posėdžių sale naudojasi 4–5 teisėjai, todėl dažnai posėdžiai vyksta teisėjų kabinetuose arba yra nukeliami 
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vėlesniam laikui. teismuose, priklausomai nuo jų dydžio, posėdžių laikas nustatomas ir posėdžių salės yra 
rezervuojamos žodiniu teisėjų ar teismo posėdžių sekretorių susitarimu arba naudojant posėdžių registra-
cijos žurnalus.

 f Posėdžių tvarkaraščių sudarymas. Šiuo metu teismuose posėdžių tvarkaraščiai yra sudaromi pagal 
Liteko bylų skyrimo modulio teisėjams paskirtas bylas – teisėjams (kai kuriuose teismuose – raštinės dar-
buotojams) lieka paskirti tik tikslų bylos nagrinėjimo laiką. tačiau pasakytina, kad Liteko bylų skirstymo 
modulis neatsižvelgia į tai, kokią dieną teisėjui paskiriama byla, todėl pasitaiko atvejų, kai pagal siūlomą 
skirstymą teisėjui vienu metu tektų nagrinėti dvi ar daugiau bylų (tai ypač aktualu, jei bylai nagrinėti ski-
riama kolegija).

Siūlomi sprendimai

 f Posėdžių salių rezervavimo ir posėdžių tvarkaraščių sudarymo funkcionalumo diegimas. 
atsižvelgiant į tai, kad posėdžių salių skaičiaus didinimas yra sudėtingas ir daug sąnaudų reikalaujantis 
procesas, siūloma optimizuoti posėdžių salių rezervavimo ir posėdžių tvarkaraščių sudarymo procesą. Re-
komenduojama, kad teismuose būtų įdiegtas įrankis, leidžiantis automatiškai valdyti posėdžių salių re-
zervaciją ir nustatyti posėdžių laiką. toks įrankis turėtų leisti tiksliai rezervuoti posėdžių sales, informuoti 
apie posėdžių atidėjimą (ir kartu – posėdžių salių atlaisvinimą), automatiškai informuoti kitus teisėjus ir 
optimaliai panaudoti turimus išteklius. svarbu pasakyti, kad šio funkcionalumo diegimas turėtų būti integ-
ruotas su kitais Liteko sistemos moduliais. kadangi posėdžių laiko nustatymas susijęs su tuo, ar šalims yra 
įteikti teismo šaukimai ar kiti procesiniai dokumentai, turėtų būti sukurtos integracinės sąsajos su aukščiau 
aprašytu siūlomu dokumentų valdymo funkcionalumu. integravus šį funkcionalumą su Liteko bylų skirs-
tymo moduliu, būtų išspręstos aprašytos problemos, kai sistema teisėjui vienu metu paskiria kelias bylas. 
informacijos apie teismo posėdžius kaupimas Liteko leistų teismo pirmininkams matyti ataskaitas apie 
atidėtų teismo posėdžių dalį, atsirastų galimybės automatiškai pateikti informaciją apie teismo posėdžius 
teismų interneto svetainėse (toks funkcionalumas yra įgyvendintas ir dabar, tačiau informaciją apie teismo 
posėdžio laiką į sistemą turi įvesti teismo darbuotojai). 

4.2.1.2.3.  teisėjų darbo krūvio sekimas

analizės metu pastebėtos tobulintinos sritys

 f teisėjų darbo krūvio vertinimas. analizės metu nustatyta, kad objektyviai įvertinti teisėjų darbo krūvį 
ir pagal tai daryti atitinkamas išvadas bei priimti sprendimus yra gana sudėtinga. darbo krūvio vertinimas 
sudėtingas dėl kelių priežasčių:

 y sunku įvertinti, kiek teisėjo darbo krūvis sumažėja dėl to, kad su juo dirba teisėjo padėjėjai ir teismo po-
sėdžių sekretoriai (toliau – tiesiogiai su teisėju dirbantys teismo darbuotojai). Funkcijos ir atsakomybės, 
kurias turi šie teismo darbuotojai, skiriasi priklausomai nuo teisėjo darbo įpročių;

 y sunku įvertinti bylos sudėtingumą. Į šiuo metu taikomą darbo krūvio apskaičiavimo algoritmą įtraukia-
mi svarbiausi bylos sudėtingumo kriterijai (bylos kategorija, tomų skaičius ir kt.), tačiau yra nemažai 
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kitų kriterijų (pvz., šalių skaičius, netipinės bylos aplinkybės, es teisės aspektai, specifinės srities klau-
simai ir kt.), kurie taip pat daro įtaką bylos nagrinėjimo sudėtingumui. visus šiuos kriterijus įtraukti į 
algoritmą yra ir nepraktiška, ir sudėtinga.

Šios aplinkybės neleidžia objektyviai įvertinti teisėjų darbo krūvio ir pagal tai imtis atitinkamų sprendimų, pvz., 
vienodinti darbo krūvį keičiant teisėjų etatų skaičių, skiriant papildomų teisėjo padėjėjų ir pan.

Siūlomi sprendimai

 f teisėjų faktinio darbo laiko apskaitos iS diegimas. siūloma teismuose įdiegti teisėjų ir jų padėjėjų 
(potencialiai – ir kitų teismo darbuotojų, ypač teismo posėdžių sekretorių) faktinio darbo laiko apskaitos 
is. Šioje sistemoje teisėjai ar jų padėjėjai žymėtų, kiek laiko kiekvieną dieną teisėjas ir jo padėjėjas praleido 
teismo posėdžiuose (pagal bylas), ruošdamasis kitoms byloms, atlikdamas administracinę ar kitokią veiklą. 
tokios is duomenys leistų analizuoti, kaip pasiskirsto teisėjų ir jų padėjėjų darbo laikas, daryti objektyvias 
išvadas apie tai, koks teisėjų ir padėjėjų funkcijų ir atsakomybių balansas leidžia greičiausiai nagrinėti by-
las, lyginti teisėjų darbo efektyvumą, atlikti kitą analizę. 

4.2.2.  kitos teismų veiklos procesų tobulinimo rekomendacijos

4.2.2.1.  Rekomendacijos dėl funkcijų ir atsakomybių teismuose

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymo teismuose. pažymėtina, 
kad šios rekomendacijos yra aktualiausios dideliems teismams, kuriuose dirba daugiau kaip 50  darbuotojų, 
yra atskiros raštinės (bendroji, civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių), kyla didžiausias poreikis atskirti teismo 
pirmininko teisingumo vykdymo ir vadovavimo teismo administracijai funkcijas. tačiau šiame skyriuje pateik-
tas rekomendacijas taip pat galima pritaikyti ir mažiems apylinkių teismams – šiems teismams ypač aktuali 
rekomendacija dėl atstovų ryšiams su visuomene, juose taip pat turėtų būti pritaikyti darbo teismo raštinėse 
organizavimo principai.

administraciniai veiklos procesai

atlikus analizę pastebėta, kad teismuose atsakomybė už administracinių veiklos procesų (pirkimų valdymo, 
personalo valdymo, strateginių planų rengimo ir t. t.) vykdymą paskirstyta labai skirtingai  – šios funkcijos 
dažniausiai priskiriamos teismo administracijos sekretoriui, raštinės vedėjui, teismo pirmininko patarėjui ar 
padėjėjui, taip pat ir kitiems teismo administracijos darbuotojams. toks funkcijų pasiskirstymas neretai yra 
neefektyvus, atitraukia darbuotojus nuo jų tiesioginių funkcijų, neleidžia kokybiškai ir sparčiai dalintis reikia-
ma informacija. tai ypač aktualu tais atvejais, kai administracines funkcijas paskiriama vykdyti teisėjo padėjė-
jams – dėl to šie darbuotojai negali padėti teisėjams atlikti veiklų, susijusių su bylų nagrinėjimu (rinkti teisinę 
informaciją, rengti nutarčių projektus, santraukas ir pan.). todėl gali sulėtėti bylų nagrinėjimo procesas. ana-
lizės duomenimis, teisėjų padėjėjams dažniausiai skiriamos personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo 
funkcijos. personalo valdymo funkcijos taip pat neretai skiriamos raštinės vedėjui, dėl to šie darbuotojai negali 
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pakankamai laiko skirti savo skyrių, nuo kurių ypač priklauso į teismus besikreipiančių asmenų aptarnavimo 
kokybė, veiklai organizuoti.

be to, reikia pasakyti, kad administracinių funkcijų vykdymas neretai paskiriamas darbuotojams, kurių parei-
gybių aprašymas to nenumato, jie taip pat gali neturėti šioms funkcijoms vykdyti reikalingų žinių ar kompe-
tencijos, jų atlygis nėra proporcingas paskirtoms funkcijoms. tai ypač aktualu teismo administracijos sekretorių 
atveju.

kita probleminė su administraciniais veiklos procesais susijusi sritis – teisingumo vykdymo ir administracinių 
funkcijų atskyrimas. nors teismų įstatymas numato, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. kiekviename teisme turėtų 
būti teismo kancleris, kuris būtų teismo administracijos vadovas, galėtų pasirašyti įvairius finansinius ir veiklos 
dokumentus, šiuo metu teismų sistemoje dėl lėšų trūkumo yra finansuojami tik 7 teismo kanclerių etatai. tuose 
teismuose, kur teismo kanclerio nėra, teismo administracijos vadovas yra teismo pirmininkas. analizės metu 
nustatyta, kad teismuose, kuriuose nėra teismo kanclerio pareigybės:

 f teismo pirmininkai yra apkraunami administracinėmis funkcijomis, todėl jie mažiau laiko gali skirti teisin-
gumo vykdymui užtikrinti;

 f teismo pirmininkams neretai trūksta vadybinių žinių ir įgūdžių teismo administracinei veiklai organizuoti;
 f Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, nta vidaus audito skyriui ar kitai institucijai nustačius piktnau-

džiavimo atvejį, būtų sudėtingiau patraukti teismo vadovą atsakomybėn dėl teisės aktais suteikto teisėjo 
imuniteto statuso.

atsižvelgiant į aukščiau išvardintas problemas rekomenduojama keisti administracinių funkcijų paskirstymo 
praktiką teismuose. siūloma administracines funkcijas skirstyti tokiais principais:

 f mažuose apylinkių teismuose įsteigti vyriausiojo specialisto etatą. Šis darbuotojas būtų atsakingas už 
administracinių funkcijų (pirkimų, personalo, vidaus dokumentų rengimo ir pan.), kurios dabar yra paski-
riamos skirtingiems darbuotojams, vykdymą. Šiuose teismuose taip pat nesiūloma turėti teismo kanclerio 
pareigybės. manytina, kad administracinio darbo krūvis yra pakankamai mažas, todėl teismo administraci-
jos vadovo funkcijas (kontrolę, priežiūrą ir kt.) galėtų vykdyti teismo pirmininkas;

 f didesniuose teismuose pagal poreikį steigti papildomus vyriausiojo specialisto etatus (siūloma tikslų etatų 
poreikį susieti su teisme dirbančių teisėjų skaičiumi). Šios pareigybės darbuotojai galėtų dalintis admi-
nistracines funkcijas. Šitaip užtikrinama, kad administracinių funkcijų vykdymas neperduodamas kitiems 
darbuotojas, ir kartu pasiekiama, kad šios funkcijos vykdomos kokybiškai, taip pat pernelyg daug neišauga 
šių darbuotojų darbo krūvis;

 f teismo kanclerio pareigybę siūloma turėti teismuose, kuriuose yra daugiau kaip 10–15 teisėjų etatų. ana-
lizės metu pastebėta, kad būtent tokio dydžio teismuose (juose iš viso dirba 40–70 asmenų) teismo pirmi-
ninkui sunku derinti teisingumo vykdymo ir vadovavimo teismo administracijai funkcijas. Šiuose teismuose 
teismo kancleris turėtų būti teismo administracijos vadovas, kaip ir numatyta teismų įstatyme. Jam turėtų 
būti perduotos visos susijusios funkcijos, neišskiriant ir, pvz., finansinių dokumentų pasirašymo ar perso-
nalo vadovo funkcijų.

toks administracinių funkcijų paskirstymas leistų efektyviau organizuoti teismų veiklą, padėtų užtikrinti, kad 
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administracinės funkcijos nebūtų skiriamos teisėjų padėjėjams ar teismo raštinės vedėjui, dėl ko galėtų nu-
kentėti šių darbuotojų tiesioginių funkcijų vykdymas. teismo kancleriai didesniuose teismuose leistų atskirti 
teismo pirmininko teisingumo vykdymo ir administracines funkcijas. pažymėtina, kad kitų es valstybių praktika 
taip pat rodo, jog teismuose šios funkcijos yra atskiriamos ir teismo administravimą vykdo ir už jį atsako ne 
teismo pirmininkas. teismo pirmininkui palikus tik teisingumo vykdymo funkcijas būtų sudarytos galimybės 
daugiau laiko skirti byloms nagrinėti bei teisingumo vykdymo kokybei gerinti, t. y. tokioms veikloms, kaip 
teismo praktikos apibendrinimas, bendradarbiavimas su kitais teismais ir pan. es šalių tendencijos rodo, kad 
teismų pirmininkams stengiamasi sudaryti kuo daugiau galimybių veikti būtent teisingumo vykdymo kokybės 
gerinimo srityje. todėl svarbu, kad įgyvendinus šią rekomendaciją teismų pirmininkai ne tik imtųsi nagrinėti 
daugiau bylų, bet ir pradėtų daugiau iniciatyvų teisingumo vykdymo kokybės gerinimo srityje (laikydamiesi 
teisėjų nepriklausomumo principo).

taip pat reikia pasakyti, kad įvedus vyriausiojo specialisto pareigybę būtų galima atsisakyti teismo adminis-
tracijos sekretoriaus pareigybės. atsižvelgiant į tai, kad teismo pirmininkui bylų nagrinėjimo procese padeda 
padėjėjas bei teismo posėdžių sekretorius, o administracines funkcijas vykdo vyriausiasis specialistas, atskira 
teismo administracijos sekretoriaus pareigybė nereikalinga.

Šios rekomendacijos įgyvendinimas reikalautų teismų įstatymo 106 straipsnio pakeitimo, nes šiuo metu jame 
numatoma, kad teismo kanclerio pareigybė turėtų būti kiekviename teisme. tačiau tokia nuostata nėra efekty-
vi veiklos požiūriu, nes mažuose teismuose administracinių funkcijų našta nėra didelė, o įgyvendinus šiame do-
kumente pateiktas teismo administracinių funkcijų centralizavimo rekomendacijas ji gali dar labiau sumažėti.

atstovai ryšiams su visuomene

Šiuo metu tik dalis teismų turi atskirus darbuotojus, kuriems paskirta ryšių su visuomene funkcija. kituose 
teismuose ši funkcija paskiriama teismo administracijos sekretoriui, raštinės vedėjui, teismo pirmininko pata-
rėjui ar padėjėjui, ją gali vykdyti ir teismo (skyriaus) pirmininkas. neretai ši funkcija skiriama metinės rotacijos 
principu. toks ryšių su visuomene funkcijos valdymas lemia, kad teismuose trūksta darbuotojų, kurie būtų ap-
mokyti ar turėtų patirties, kaip bendrauti su žiniasklaida, neretai nežinomi bendrieji principai, kaip turėtų būti 
valdomos žiniasklaidos užklausos, nėra bendros informacijos teikimo praktikos teismuose. pažymėtina, kad 
ryšių su visuomene specialistų, kurie turėtų šios srities išsilavinimą ar darbo patirtį, visoje teismų sistemoje yra 
absoliuti mažuma. 

atsižvelgiant į aptartas problemas siūloma suvienodinti praktiką skiriant asmenis, atsakingus už ryšius su vi-
suomene. teismuose, kuriuose nėra atskiro atstovo ryšiams su visuomene etato, rekomenduojama skirti nuola-
tinį asmenį (siūloma – aukščiau aprašytą vyriausiąjį specialistą), kuris šią funkciją vykdytų nuolatos. taip būtų 
užtikrintas šios funkcijos kompetencijos ugdymas, suformuota nuolatinė teismų darbuotojų, dirbančių šioje 
srityje grupė, sudarytos galimybės organizuoti mokymus, dalintis gerąja praktika (šiuo metu panaši iniciatyva 
yra vykdoma teisėjų mokymo centre, tačiau dar nepasiekta reikiamų rezultatų). 

pažymėtina, kad analizuojant ryšių su visuomene funkciją buvo pastebėtos dar kelios probleminės sritys. Jos 
aptariamos vėlesniuose skyriuose.
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Veiklos organizavimas teismų raštinėse

analizuojant teismų veiklos procesus nustatyta veiklos organizavimo skirtumų teismų raštinėse, funkcijų pa-
siskirstymo skirtumų tarp bendrosios, civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių raštinių, nevienoda praktika regis-
truojant procesinius dokumentus. Šie skirtumai aktualiausi tuose teismuose, kuriuose yra atskiros civilinių ir 
baudžiamųjų bylų skyrių raštinės ir bendroji raštinė, ekspedicijos skyrius. tačiau panašių problemų taip pat pa-
stebėta ir tuose teismuose, kuriuose yra viena raštinė, tačiau darbas organizuojamas darbuotojams paskiriant 
funkcijas pagal bylų tipą, dokumentų priėmimo ir gavimo funkciją. ne visi šie skirtumai turi įtakos teismų rašti-
nių vykdomų veiklos procesų kokybei ar greičiui. todėl analizės metu nenustatyta poreikio visiškai suvienodinti 
teismų raštinių funkcijas, darbo organizavimo principus. vietoje to pateikiamos rekomendacijos dėl kritinių 
teismų raštinių veiklos aspektų. sprendimai, kuriais siūloma suvienodinti teismų praktiką registruojant proce-
sinius dokumentus, aprašyti analizės skyriuje „dokumentų registravimas ir sekimas Liteko sistemoje“. Šiame 
skyriuje aprašomos rekomendacijos, kurios padėtų spręsti problemas šiose teismų raštinių veiklos srityse:

 f informacijos teikimas suinteresuotiems asmenims. vienuose teismuose informaciją apie bylų nagri-
nėjimo eigą ir kitą informaciją apie bylas teikia visi teismo raštinės specialistai. kituose teismuose šią funk-
ciją atlieka teismo posėdžių sekretoriai ir asmeniui teismo raštinėje informacija neteikiama. kai kuriuose 
teismuose šią funkciją atlieka vienas ar keli teismo raštinės darbuotojai, dirbantys prie aptarnavimo lange-
lių. taip pat analizės metu pastebėta skirtumų dėl šios funkcijos pasiskirstymo tarp bendrosios, civilinių ir 
baudžiamųjų bylų skyrių raštinių (ar tokiu principu pasiskirsčiusių darbuotojų) – atsakymus gali teikti tiek 
bendroji raštinė, tiek visos raštinės (mažesniuose teismuose – atitinkamai tik teismo raštinės darbuotojai, 
priimantys dokumentus, arba visi teismo raštinės darbuotojai). esant tokiems funkcijų pasiskirstymo skir-
tumams, proceso dalyviams, kurie dirba ne su vienu teismu, kyla daug nepatogumų, neaišku, į ką reikia 
kreiptis norint gauti informacijos apie bylas;

 f gaunamų dokumentų tikrinimas. analizės metu pastebėta, kad teismuose nėra bendros praktikos 
dėl gaunamų procesinių dokumentų tikrinimo. pateikiami procesiniai dokumentai neretai turi atitikti 
įvairius administracinius reikalavimus (pvz., priimant ieškinį dažniausiai turi būti pateikiamas žyminio 
mokesčio sumokėjimą įrodantis dokumentas). tokį tikrinimą teismuose atlieka dokumentus priiman-
tis raštinės darbuotojas, civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių raštinių darbuotojai (teismuose, kur nėra 
atskirų skyrių  – su civilinėmis ir baudžiamosiomis bylomis dirbantys teismo raštinės darbuotojai) ar 
net patys teisėjai (jų padėjėjai). Jeigu pirminį patikrinimą vykdo dokumentus priimantis raštinės dar-
buotojas, asmuo informuojamas iš karto ir neatitiktys neretai gali būti greitai pašalintos. kitu atveju 
asmuo informuojamas vėliau, dažniausiai raštu, turi būti iš naujo teikiami dokumentai, todėl išauga 
suinteresuoto asmens laiko sąnaudos;

 f bylų saugojimas. teismuose taip pat skiriasi nagrinėjamų bylų saugojimo tvarka. vienuose teismuose by-
los saugomos teismo raštinėse visą laiką, išskyrus tą metą, kai teisėjas susipažįsta su byla ar vyksta teismo 
posėdis. kituose teismuose bylas saugo teisėjai ar jų padėjėjai. interviu metu teismų raštinių darbuotojai 
minėjo, kad tuo atveju, kai bylas saugo teisėjai, kyla įvairių problemų dėl jų pateikimo asmenims, norin-
tiems susipažinti su bylos medžiaga. Jei teisėjas atostogauja ar yra išvykęs, bylos gali būti saugomos seife, 
kurio raktą turi tik pats teisėjas, todėl neįmanoma pateikti bylą susipažinimui. pažymėtina, kad ši problema 
kai kuriuose teismuose išspręsta užtikrinant, kad prieš atostogaudamas ar išvykdamas teisėjas perduotų 
bylas į teismo raštinę;
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 f dokumentų priėmimas ir išsiuntimas. analizės metu pastebėta, kad teismuose skiriasi dokumentų 
priėmimo ir išsiuntimo procesai. Į juos įvairiose stadijose įsitraukia ir skirtingus veiksmus atlieka darbuo-
tojai, priimantys dokumentus, juos užregistruojantys Liteko sistemoje, išsiunčiantys dokumentus. ypač ši 
problema aktuali teismuose, kuriuose yra atskiras ekspedicijos skyrius, bendroji teismo raštinė, civilinių 
ir baudžiamųjų bylų skyrių raštinės. kai kuriuose teismuose pastebėta, kad dėl netolygaus funkcijų pa-
siskirstymo bendroji raštinė (ar teismo raštinės darbuotojai, neregistruojantys bylų Liteko sistemoje) be-
veik nedalyvauja dokumentų (procesinių ir neprocesinių) siuntimo ir priėmimo procesuose. todėl raštinei 
skiriamos kitos, netipinės, funkcijos, išbalansuojamos ir kitų administracinę veiklą vykdančių darbuotojų 
funkcijos bei atsakomybės;

 f baigtų bylų tvarkymas. analizės metu pastebėta, kad skiriasi funkcijų pasiskirstymas tarp teismo rašti-
nių ir teismo posėdžių sekretorių. daugelyje teismų baigus bylą teismo posėdžių sekretorius yra atsakingas 
už bylos sutvarkymą ir nuorašų parengimą pasibaigus jos nagrinėjimui. tačiau kai kuriuose teismuose nuo-
rašų rengimo ir jų paruošimo išsiuntimui funkcija yra perduota civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių rašti-
nėms (mažesniuose teismuose  – teismo raštinei). toks funkcijų pasiskirstymas neefektyvus, nes teismo 
raštinėje (ar raštinėse) yra vykdomi dokumentų siuntimo, gavimo ir perdavimo procesai, o su bylų turiniu 
daugiausiai dirba teismo posėdžių sekretoriai. nuorašų sutvarkymo ir parengimo funkcija yra panašesnė 
į darbą su bylų turiniu, o ne dokumentų valdymą, todėl raštinėje šis procesas vykdomas ne taip sparčiai.

atsižvelgiant į aukščiau išvardintas teismų raštinių veiklos organizavimo problemas, siūlomi šie sprendimai:

 f aptarnavimo langelių teismuose sukūrimas. Rekomenduojama visuose teismuose įgyvendinti aptar-
navimo langelių principą, šiuo metu taikomą kai kuriuose teismuose. priklausomai nuo vidutinio gaunamų 
dokumentų skaičiaus, siūloma skirti nuo 1 iki 5 teismo raštinės darbuotojų, kurie priimtų ir išduotų pro-
cesinius ir neprocesinius dokumentus. pažymėtina, kad tai nereiškia, jog turėtų būti steigiami papildomi 
darbuotojų etatai – siūloma tik perskirstyti funkcijas. priimti dokumentai (priklausomai nuo jų tipo) būtų 
perduodami civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių raštinėms (ar už šių bylų registravimą Liteko atsakin-
giems darbuotojams) ar administracijos sekretoriui (vyriausiajam specialistui), jei tai būtų su teismo admi-
nistravimu susijęs dokumentas. taip pat rekomenduojama skirti nuo 1  iki 3  teismo raštinės darbuotojų, 
kurie teiktų informaciją atvykusiems asmenims arba telefonu (jei leidžia teismo techninės sąlygos – tu-
rėtų daugiau nei po vieną telefono liniją). tik pačiuose mažiausiuose teismuose dokumentų priėmimo ir 
informacijos teikimo funkciją turėtų atlikti vienas darbuotojas. toks funkcijų pasiskirstymas suvienodintų 
aptarnavimo tvarką teismuose, suinteresuotiems asmenims nekiltų neaiškumų, į ką kreiptis atvykus. be to, 
atvykę asmenys būtų aptarnaujami vos tik įėję, o ne turėtų patys ieškoti teismo raštinės ar kito skyriaus – 
būtų mažiau trukdomas likusio teismo personalo darbas. paskyrus darbuotojus, atsakingus už informacijos 
teikimą, taip pat būtų paspartintas dokumentų priėmimo procesas, padidintos galimybės greitai gauti no-
rimą informaciją telefonu;

 f dokumentų išsiuntimo proceso suvienodinimas. Rekomenduojama suvienodinti dokumentų išsiun-
timo procese dalyvaujančių asmenų funkcijas ir atsakomybes. siūloma teismuose dokumentų paruošimo 
(įdėjimo į voką, adreso užrašymo ir kt.) funkcijas vykdyti tiems asmenims, kurie siunčia dokumentą (daž-
niausiai  – teismo posėdžių sekretoriui). tuomet parengti dokumentai būtų perduodami už dokumentų 
išsiuntimą atsakingam darbuotojui (ekspedicijos skyriui, jei toks yra), kuris taip pat atliktų dokumentų 
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registravimą. svarbu pabrėžti, kad nereikia įtraukti kitų raštinės darbuotojų (ar atskirų raštinių, jei tokios 
yra). teismo civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių raštinės (ar atitinkami raštinės poskyriai) dokumentų iš-
siuntimo procese dalyvautų tik išsiunčiant bylas. taip būtų optimizuotas dokumentų išsiuntimo procesas, 
atsisakyta kai kuriuose teismuose vykdomų papildomų šio proceso žingsnių, subalansuotos teismo raštinių 
funkcijos. Šios rekomendacijos įgyvendinimas yra aktualiausias daug darbuotojų turinčiuose teismuose 
(pvz., Lietuvos apeliaciniame teisme, vilniaus apygardos teisme), tačiau pagrindinis funkcijų paskirstymo 
principas (dokumentą paruošia jį rengęs darbuotojas) gali būti pritaikomas bet kuriame Lietuvos teisme;

 f dokumentų tikrinimo praktikos suvienodinimas. siūloma visuose teismuose pirminio administra-
cinio patikrinimo funkciją (t. y. tikrinimą, ar dokumentas atitinka ne teisinio pobūdžio reikalavimus, nu-
matytus teisės aktuose, pvz., ar įrašytas teikėjo adresas) perduoti dokumentus priimantiems asmenims. 
Šie darbuotojai neturėtų tikrinti priimamų dokumentų turinio – tai gali atlikti tik teisėjas ar jo padėjėjas. 
dokumentų, gautų paštu, patikrą siūloma atlikti civilinių ir baudžiamųjų bylų skyrių raštinėse (arba ben-
drojoje raštinėje, jei atskirų raštinių nėra). taip būtų užtikrinta, kad, pastebėjus pateiktų dokumentų neati-
tiktis, juos pateikęs asmuo iš karto būtų informuojamas ir galėtų atlikti reikiamus pataisymus;

 f bylų saugojimo tvarkos dokumentavimas. Rekomenduojama teismuose reglamentuoti bylų saugoji-
mo tvarką. siūloma palikti galimybę bylas saugoti tiek pačiam teisėjui, tiek jas laikyti raštinėje. svarbiausia, 
kad tvarka numatytų atvejus, kur turi būti saugomos bylos, kai teisėjas yra ne darbo vietoje. taip būtų užti-
krinta, kad teisėjui išvykus bylos yra pasiekiamos ir suinteresuoti asmenys gali susipažinti su jų medžiaga.

svarbu pabrėžti, kad šios rekomendacijos yra paremtos prielaida, jog darbas teismo raštinėje (raštinėse) yra or-
ganizuojamas pagal tai, kokios yra gaunamos bylos (civilinės, baudžiamosios, administracinės, administracinių 
teisės pažeidimų). manytina, kad toks darbo organizavimo principas yra efektyvus, nes dirbdami tik su tam ti-
kro tipo bylomis raštinės darbuotojai gali specializuotis, turi daugiau žinių, kaip spręsti netipines situacijas. tačiau 
analizės metu pastebėta, kad toks darbo organizavo principas neretai yra įgyvendinamas ir teismo organizacinėje 
struktūroje – steigiamos atskiros raštinės (o ne vienos raštinės poskyriai). atskirų raštinių steigimas ne visada yra 
ekonomiškai pagrįstas, nes kiekvienai raštinei skiriamas atskiras vedėjas ar net jo pavaduotojas. Rekomenduojama 
atskiras raštines steigti tik tais atvejais, kai bendras raštinių darbuotojų skaičius viršija 10–15 darbuotojų. kitais 
atvejais siūloma teisme turėti tik vieną raštinę su atitinkamais poskyriais (jei tam yra poreikis).

4.2.2.2.  Rekomendacijos dėl administracinių funkcijų tobulinimo

Šiame analizės skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl administracinių teismų funkcijų tobulinimo. svarbu 
pažymėti, kad šios rekomendacijos yra susijusios su kitame skyriuje pateikiamomis rekomendacijomis dėl 
administracinių teismų funkcijų centralizavimo. siūlomi centralizavimo modeliai didžiąją dalį naudos atneštų 
tik įgyvendinus šiame skyriuje siūlomus administracinių veiklos procesų patobulinimus, ir atvirkščiai – dalies 
šiame skyriuje siūlomų pokyčių efektas būtų matomas tik įgyvendinus rekomendacijas dėl centralizavimo. Šia-
me skyriuje pateikiamos rekomendacijos yra aktualiausios apylinkių teismams, nes juose pastebėta daugiausiai 
galimybių tobulinti administracines funkcijas, be to, vėliau juose būtų galima įgyvendinti administracinių funk-
cijų centralizavimo sprendimus. tačiau toliau pateikiamos rekomendacijos yra pritaikomos visuose teismuose.
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apskaitos ir finansų valdymo veiklos procesai

 f kasos operacijos. kasos operacijos yra vienos iš laikui imliausių apskaitos operacijų, jų stengiamasi atsi-
sakyti, kadangi taip sutaupoma darbo laiko, nereikia įgyvendinti įvairių teisės aktais nustatytų specifinių 
reikalavimų, susijusių su kasos apsauga ir priežiūra. teismuose pagrindinės vykdomos kasos operacijos yra 
susijusios su mokesčių už bylų medžiagos kopijavimą, išmokų liudininkams valdymu bei (kai kuriuose teis-
muose) komandiruočių, darbo užmokesčio ir smulkių pirkimų apmokėjimu. siekiant atsisakyti kasos ope-
racijų ir supaprastinti apskaitos ir finansų valdymo funkcijos veiklos procesus kiekviename teisme siūloma 
įgyvendinti tokius pakeitimus:

 y užtikrinti, kad darbo užmokestis, mokėjimai už komandiruotes ir kiti mokėjimai, kurie šiuo metu vykdo-
mi iš kasos, būtų atliekami bankiniu pavedimu;

 y užtikrinti, kad asmuo, teisme atsakingas už pirkimų vykdymą, turėtų mokėjimo kortelę, kuria galėtų 
naudotis atlikdamas mažos vertės pirkimus;

 y sudaryti sąlygas liudytojams atsiimti išmokas bankuose – teismuose jiems galėtų būti išduodamas če-
kis / kitoks nustatytos formos dokumentas, kurį pateikę banke liudytojai galėtų gauti išmokas. taip pat 
liudytojai galėtų teisme pateikti prašymą pervesti jiems priklausančias lėšas į nurodytą banko sąskaitą;

 y apsvarstyti bylų medžiagos kopijavimo tvarkos keitimo galimybes. Šiuo metu asmenys, norintys pasi-
daryti bylos medžiagos kopijų, turi iš pradžių sumokėti reikiamą sumą teismo raštinėje, buhalterijoje 
arba banke ir už kopijavimą atsakingam darbuotojui pateikti mokėjimo faktą įrodantį dokumentą. to-
kia tvarka ir bylų kopijavimo įkainiai yra nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. siūloma 
kopijavimo paslaugą perduoti išoriniams teikėjams, kurie teismams teiktų kopijavimo aparatus bei 
užsiimtų mokesčio administravimu (kopijavimo aparatai galėtų turėti mokėjimo funkcionalumą). patį 
kopijavimą ir toliau vykdytų teismo darbuotojai, su tiekėju siūloma sudaryti sutartis, kurios numatytų 
ir galimybę kopijuoti teismo reikmėms. taip ne būtų keičiamas kopijavimo procesas, o tik užtikrinama, 
kad teismas neturi disponuoti grynaisiais pinigais, mokamais už bylos kopijas.

 f Valstybės investicijų valdymas. Šiuo metu investicines lėšas teismams nekilnojamajam turtui įsigyti 
ar atnaujinti valdo teisingumo ministerija. teisingumo ministerija analizuoja visą prieinamą informaciją 
ir nustato investicinių lėšų poreikį (poreikis įvertinamas pagal teismų įtraukimo į valstybės investici-
jų programą tvarkos aprašą28, poreikį taip pat gali nurodyti ir nta). investicijų projektas planuojamas 
bendrose tm ir nta darbo grupėse. Į darbo grupę taip pat kviečiamas teismo, kuriam planuojama in-
vesticija, atstovas. suderintas projektas teikiamas aprobuoti teisėjų tarybai. kadangi teismų išlaidoms 
skirtų asignavimų valdymo procese teisingumo ministerija nedalyvauja, neretai informacija, kuria 
vadovaujamasi sudarant teismų biudžetų (kuriuose skiriamos lėšos nekilnojamojo turto remontui) ir 
teismų investicijų projektus, skiriasi ir investicijos paskirstomos nepakankamai optimaliai. todėl siū-
loma šių investicinių lėšų valdymo funkciją perduoti nta, kuri disponuoja visapusiška teismų sistemos 
veiklos ir finansine informacija. tikėtina, kad taip investicinių lėšų į nekilnojamąjį turtą valdymas taptų 
efektyvesnis ir naudingesnis. pažymėtina, kad tokie siūlymai buvo pateikti ir anksčiau, tačiau reikiamas 
įstatymų pakeitimo projektas dar neparengtas (reikėtų keisti teismų įstatymą bei nacionalinės teismų 
administracijos įstatymą). 

28  teisėjų tarybos 2009 m. spalio 30 d. nutarimas nr. 13p-155-(7.1.2).



121

Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė

Pirkimų procesai

 f Pirkimų planavimas. Šiuo metu ne visi teismai vienodai atlieka pirkimų planavimą. analizės metu pa-
stebėta, kad dalis teismų vykdo tik teisės aktų reikalaujamą – metinį – planavimą, kurio nepakanka norint 
užtikrinti, kad lėšos būtų efektyviai naudojamos visus metus. todėl rekomenduojama visuose teismuose 
įdiegti reguliarų (siūloma – mėnesinį) pirkimų planavimą. tai padėtų pasiekti, kad kiekvienas teismas sek-
tų pirkimų išlaidas ir efektyviau paskirstytų lėšas per metus. taip būtų ne tik padidintas lėšų panaudojimo 
efektyvumas, bet ir sumažinta tikimybė, kad teismas išnaudos pirkimams skirtas lėšas finansinių metų 
pradžioje ir dėl lėšų stokos negalės tinkamai vykdyti savo funkcijų finansinio periodo pabaigoje. 

iS valdymo ir priežiūros veiklos procesai

 f konsultacijų darbo kompiuterine įranga teikimas. Šiuo metu teismo informatikos specialistai nema-
žą laiko dalį praleidžia teikdami konsultacijas įvairiais klausimais teismo darbuotojams. analizės metu pa-
stebėta, kad tokios konsultacijos dažnai yra nesudėtingo pobūdžio ir galėtų būti sprendžiamos nuotoliniu 
būdu. be to, kai kuriuose teismuose sudėtingesnėms problemoms spręsti yra kviečiami išoriniai tiekėjai, 
nes teismo informatikams neužtenka turimų žinių tokioms problemoms spręsti. tokias konsultacijas galėtų 
vykdyti nta informatikos ir statistikos skyrius, apygardų teismų informatikos specialistai ar net išoriniai 
tiekėjai. taip būtų sumažintas teismų informatikų poreikis kiekviename teisme ir sudarytos galimybės op-
timizuoti jų skaičių.

kiti administraciniai veiklos procesai

 f Supažindinimas pasirašytinai. Šiuo metu teismuose didžioji dalis teismo pirmininko įsakymų yra per-
duodami teismo darbuotojams susipažinti pasirašytinai. Rekomenduojama peržiūrėti, kokie dokumentai 
šiuo metu yra perduodami susipažinti pasirašytinai, ir atskirti tuos, kurių pasirašymą reglamentuoja teisės 
aktai. Šie dokumentai turėtų būti ir toliau teikiami susipažinti pasirašytinai, o visi kiti dokumentai turėtų 
būti siunčiami elektroniniu paštu. taip būtų sumažinta teismo darbuotojų darbo laiko dalis, kurią jie skiria 
formaliam susipažinimui, teisme būtų greičiau perduodami veiklos dokumentai.

 f informacijos visuomenės informavimo priemonėms teikimas. nors teisėjų taryba 2007  m. ba-
landžio 27 d. nutarimu nr. 13p-60 yra patvirtinusi informacijos apie teismų veiklą teikimo visuomenei ir 
visuomenės informavimo priemonėms taisykles, analizės metu pastebėta, kad ne visi teismai vadovaujasi 
šiomis taisyklėmis, nėra jų pritaikę savo organizacinėms struktūroms. išanalizavus šias taisykles taip pat 
pastebėta, kad šios taisyklės nėra pakankamai detalios, jose trūksta praktinės informacijos apie tai, kaip 
rezultatyviai bendrauti su visuomenės informavimo priemonėmis. todėl siūloma atnaujinti šias taisykles (į 
projekto rengimą įtraukiant teismų specialistus, atliekančius atstovo ryšiams su visuomene funkciją, nta 
komunikacijos skyriaus darbuotojus), kuriose būtų aiškiai apibrėžtas informacijos teikimo procesas, ben-
drieji ryšių su visuomene palaikymo principai, taip pat siūlomos darbuotojų atsakomybės. Šios taisyklės 
turėtų būti ne tik veiklą reglamentuojantis dokumentas, bet ir metodinė medžiaga, kurioje pateikiami pa-
vyzdžiai, kaip teisingiau ir kokybiškiau teikti informaciją visuomenei.
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4.2.2.3.  Rekomendacijos dėl administracinių funkcijų centralizavimo 
 teismuose

atliekant analizę pastebėta, kad nors administracinės teismų funkcijos (apskaitos ir finansų, pirkimų, ūkio val-
dymas, is priežiūra) kiekviename teisme yra vykdomos atskirai, administraciniai veiklos procesai tarp teismų 
beveik nesiskiria. patirtis viešajame ir privačiame sektoriuje rodo, kad administracinės funkcijos neretai gali 
būti centralizuojamos, sudarant galimybes darbuotojams specializuotis, gilinti savo žinias, neretai atsiranda 
galimybių sutaupyti dalį darbo užmokesčio fondo. toliau pateikiami konkretūs centralizavimo pasiūlymai na-
grinėjant kiekvieną iš administracinių funkcijų. siūlomas centralizavimo modelis paliestų apylinkių ir apygardų 
administracinius teismus  – rekomenduojama jų apskaitos ir finansų funkcijas atitinkamai vykdyti apygardų 
teismuose ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, kitas centralizuojamas funkcijas  – apygardų 
teismuose. pirminiais skaičiavimais, toks centralizavimo modelis padėtų sutaupyti iki 4 mln. litų per metus29. 
svarbu pažymėti, kad norint įgyvendinti šią rekomendaciją reikėtų keisti teismų įstatymo 107 straipsnio nuos-
tatas, kitus teismų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

apskaita ir finansų valdymas

Šiuo metu kiekvieno teismo apskaitą ir finansų valdymą atlieka to teismo buhalterija. kadangi ši funkcija nėra 
glaudžiai susijusi su kiekvieno konkretaus teismo vykdoma veikla ir nėra specifinė kiekvienu konkrečiu atveju, 
rekomenduotina svarstyti dalinį šios funkcijos centralizavimą. toks sprendimas padėtų pasinaudoti darbuotojų 
specializacija tam tikrose apskaitos ir finansų valdymo funkcijos srityse, masto ekonomija ir šitaip sumažinti šiai 
funkcijai reikiamas sąnaudas išlaikant jos kokybę.

vienintelės apskaitos ir finansų valdymo operacijos, kurias siūloma palikti kiekviename teisme, yra kasos ope-
racijos (tai būtų tik tais atvejais, kai dėl tam tikrų priežasčių nebūtų įgyvendinta rekomendacija jų atsisakyti). 
visas kitas apylinkių teismų apskaitos ir finansų valdymo funkcijas siūloma vykdyti apygardų teismuose, apy-
gardų administracinių teismų – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Šių teismų buhalterijos iš 
esmės aptarnautų visus veiklos teritorijose esančius teismus: apdorotų sąskaitas, vykdytų mokėjimus, vestų 
darbo užmokesčio apskaitą, atliktų kitas apskaitos ir finansų valdymo operacijas. pažymėtina, kad vienintelė 
(išskyrus kasos operacijas) fizinio buvimo teisme reikalaujanti operacija yra turto inventorizacija, tačiau ji yra 
vykdoma periodiškai, o ne nuolatos, todėl ją taip pat galėtų vykdyti apygardos finansininkai. 

atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu teismų sistemoje yra diegiama nauja apskaitos is, rekomenduojama užti-
krinti, kad šios is funkcionalumas leistų vykdyti buhalterines operacijas nuotoliniu būdu. pavyzdžiui, turėtų 
būti įgyvendintas funkcionalumas, kuris leistų teismo pirmininkui elektroniniu būdu vizuoti sąskaitas, taip pat 
turėtų būti sukurta dokumentų valdymo sistema, leidžianti persiųsti gautus finansinius dokumentus. 

toks apskaitos ir finansų valdymo funkcijos centralizavimas yra leidžiamas galiojančių teisės aktų – asignavi-
mų valdytojas nebūtinai pats turi tvarkyti apskaitą. panašūs centralizavimo modeliai jau yra įgyvendinti kai 

29  daroma prielaida, kad būtų sutaupoma apie 5 % apylinkių teismų darbo užmokesčio fondo, skiriamo administracinių funkcijų dar-
buotojams. tokia ganėtinai konservatyvi prielaida daroma atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinus siūlomą centralizavimo modelį gali 
išaugti degalų, ryšio, komandiruočių išlaidos, be to, kai kuriems teismams gali tekti plėsti savo automobilių parką.
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kurių Lietuvos miestų savivaldybėse (pvz., vilniaus miesto savivaldybėje kiekvienas departamentas yra atskiras 
asignavimų valdytojas, tačiau jų apskaitą tvarko centralizuotas Finansų ir apskaitos valdymo departamentas), 
šitaip tvarkoma ir kai kurių miestų ugdymo įstaigų apskaita.

toks apskaitos ir finansų valdymo modelis leistų sumažinti finansininkų etatų poreikį teismuose. patirtis Lietu-
vos viešajame sektoriuje rodo, kad įgyvendinant tokius pakeitimus šios funkcijos etatų poreikis gali sumažėti 
20–50 %. 

Reikia pasakyti, kad apskaitos ir finansų valdymo funkcijos centralizavimo galimybė teismų sistemoje jau buvo 
svarstyta. teisingumo ministerijos parengtame ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. sei-
mui svarstyti pateiktame nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2  straipsnio pakeitimo projekte siū-
loma nta pavesti centralizuotai tvarkyti visų teismų buhalterinę apskaitą. Šio projekto aiškinamajame rašte 
teigiama, kad, visiškai centralizavus šią funkciją ir nta įsteigus centralizuotą Finansų skyrių, Lietuvos Respub-
likos teismų buhalterinę apskaitą tvarkytų 7 finansininkai. Šioje analizėje siūloma tarpinė alternatyva (dalinis 
centralizavimas). tikėtina, kad pavykus siūlomam modeliui ateityje būtų galima svarstyti ir teisingumo mi-
nisterijos siūlomą variantą, tačiau iš karto įgyvendinti visišką centralizaciją gali būti ypač sudėtinga ir todėl 
nerekomenduojama.

Pirkimų valdymas

analizuojant, kokie pirkimai šiuo metu yra centralizuoti, nustatyta, kad nemažą dalį prekių, kurių pirkimuose mas-
to ekonomija būtų svarbus veiksnys, teismai perka savarankiškai. analizės metu nustatyta, kad dalis tokių pirkimų 
šiuo metu vykdomi savarankiškai, nes organizuojant centralizuotus pirkimus neatliekama pakankama teismų 
poreikių analizė. tai pastebėtina nagrinėjant kanceliarinių prekių (ypač – popieriaus), degalų ir iš dalies – ryšio 
paslaugų pirkimus. taip pat reikia pasakyti, kad teismai nėra vienodai informuoti apie galimybes vykdyti pirkimus 
savarankiškai ir todėl dalyvauja centralizuotuose pirkimuose net ir nepalankiomis sąlygomis. Rekomenduotina 
detaliai peržiūrėti, kokie pirkimai galėtų būti vykdomi centralizuotai, ir sukurti procesus tiksliam teismų poreikiui 
nustatyti bei centralizuotiems pirkimams vykdyti (kartu aiškiai nustatant teismų galimybes vykdyti pirkimus sava-
rankiškai). taip pat siūloma, kad dalis centralizuotų pirkimų būtų atliekami ne visos teismų sistemos, bet regionų 
lygmeniu (pvz., degalų pirkimai). Šitaip būtų užtikrinta, kad bus labiau atsižvelgiama į konkrečių teismų poreikius 
bei panaudojamas vietinių tiekėjų potencialas. tokius iš dalies centralizuotus pirkimus galėtų vykdyti apygardos 
teismai – šiuo metu teisės aktai numato galimybę keliems asignavimų valdytojams vykdyti bendrus pirkimus. 
centralizuotus pirkimus teismų sistemos mastu siūloma ir toliau vykdyti nta.

taip pat siūloma įdiegti internetinį įrankį, kuriuo teismai galėtų pateikti savo pirkimų poreikį, pranešti apie 
turimas sąlygas iš esamų tiekėjų. atsižvelgiant į surinktus duomenis būtų lengviau organizuoti centralizuo-
tus pirkimus, siekti geresnio kainos ir kokybės santykio išnaudojant masto ekonomiją. svarbu pabrėžti, kad 
toks sprendimas daugiausiai vertės atneštų tik įgyvendinus anksčiau aprašytus centralizuotų pirkimų proceso 
pakeitimus.

ūkio valdymas

Šiuo metu dalis teismų turto remonto ir priežiūros paslaugas užsako iš išorinių tiekėjų (vykdydami viešuo-
sius pirkimus), kiti tokiems darbams atlikti ūkio skyriuje turi papildomus darbuotojų etatus (neretai tokius 
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darbus atlieka ir teismų vairuotojai-ūkvedžiai). Įvertinus tai, kad turto priežiūros darbai nėra reguliarūs ir 
didesnės apimties darbus tenka vykdyti retai, rekomenduojama papildomų darbuotojų etatus palikti tik 
apygardų teismų lygmeniu (ten atitinkamai padidinant jų etatų skaičių) ir šiems darbuotojams pavesti vyk-
dyti visų regiono teismų turto remonto ir priežiūros darbus. Šitaip būtų išvengta poreikio užsakyti darbus iš 
išorinių tiekėjų, tuo pat metu užtikrinant, kad teismuose nėra ūkio dalies darbuotojų pertekliaus, o esamų 
darbuotojų laikas yra optimaliai panaudojamas. dėl tokio centralizavimo modelio įgyvendinimo apygardų 
teismuose gali išaugti degalų, mobilaus ryšio bei komandiruočių išlaidos, taip pat gali prireikti atnaujin-
ti dalies apygardų teismų automobilių parką, todėl didžiausi finansiniai sutaupymai turėtų būti gauti tik 
praėjus 1–2 metams nuo šios rekomendacijos įgyvendinimo (paties įgyvendinimo metu susijusios veiklos 
sąnaudos gali būti netgi didesnės nei dabar). svarbu pabrėžti, kad kiekviename teisme bet kokiu atveju liktų 
bent vienas ūkio dalies darbuotojas (dažniausiai  – ūkvedys-vairuotojas), todėl einamieji darbai vis vien 
būtų atliekami. Šia rekomendacija siūloma tik atsisakyti papildomų ūkio srities darbuotojų etatų apylinkių 
teismuose.

iS priežiūra ir valdymas

Įvykdžius šiame dokumente siūlomas rekomendacijas, susijusias su Liteko ir valstybinių registrų integravimu, 
duomenų korektiškumo automatiniu tikrinimu bei nuotoliniu konsultacijų teikimu, teismo informatikų porei-
kis kiekviename teisme gerokai sumažėtų. kitos šių specialistų funkcijos gali būti atliekamos nuotoliniu būdu 
(pvz., Liteko serverio duomenų archyvavimas, ataskaitų teikimas), yra nereguliarios (pvz., kompiuterizuotos 
darbo vietos sukūrimas, pirkimų valdymas) ir todėl gali būti planuojamos iš anksto, arba nereikalauja gilių 
informatikos srities žinių ir todėl galėtų būti atliekamos naujai paskirto vyriausiojo specialisto, atsakingo už 
administracinių funkcijų vykdymą (žr. rekomendaciją dėl administracinių funkcijų paskirstymo teismuose). be 
to, analizės metu nustatyta, kad dalis teismų informatikų neturi reikiamų kompetencijų spręsti sudėtingus it 
srities klausimus ir šiuo metu iškilus poreikiui kreipiasi į Liteko diegėjus ar nta informatikos ir statistikos sky-
rių – šių teismų patirtis rodo, kad nuotolinės konsultacijos gali būti efektyvios. 

todėl rekomenduojama teismo informatikos specialistus sutelkti tik apygardų teismuose (juose atitinkamai 
padidinant numatytą etatų skaičių). toks is priežiūros ir valdymo funkcijos perskirstymas padėtų sumažinti 
šiai funkcijai reikalingas darbo užmokesčio išlaidas30, leistų informatikos specialistams specializuotis ati-
tinkamose srityse ir šitaip įgyti daugiau kompetencijos. smulkius gedimus ir trikdžius teismo darbuotojai 
turėtų spręsti patys (jei yra poreikis – konsultuodamiesi telefonu) arba naudodamiesi anksčiau analizėje 
aprašyta nuotolinių konsultacijų paslauga. Reikia pasakyti, kad ir dabar teismuose iškilus trikdžiams teismo 
informatikai gali atlikti tik paprastus veiksmus: perkrauti serverį, patikrinti, ar nėra dingęs interneto ryšys, 
ir kt. tokioms funkcijoms vykdyti teismo informatikas kiekviename teisme nereikalingas  – tą gali atlikti 
ir specialiai apmokytas darbuotojas (pvz., vyriausiasis specialistas, atsakingas už administracinių funkcijų 
vykdymą).

ilgalaikėje perspektyvoje svarstytina iš viso atsisakyti teismo informatikų teismuose (išskyrus pačius didžiau-
sius teismus) ir techninės pagalbos paslaugas pirkti iš išorinių tiekėjų. konsultacijas telefonu galėtų teikti nta 

30  kaip ir ūkio srities funkcijų centralizavimo atveju, gali išaugti dalis kitų (ryšių, transporto, degalų) išlaidų, tačiau šis pokytis neturėtų 
būti toks žymus, kaip ūkio srityje.
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informatikos ir statistikos skyrius, kuriame būtų įgyvendintas siūlomas „help-desk“ sprendimas (plačiau apie 
tai – nta veiklos procesų tobulinimo rekomendacijose). tačiau norint įgyvendinti tokį sprendimą svarbu, kad 
būtų užtikrintas Liteko veikimo stabilumas, taip pat išplėstos visų teismo darbuotojų bendrosios kompetenci-
jos it srityje.

4.2.2.4.  Rekomendacijos dėl kompetencijos ugdymo teismuose

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl kompetencijos ugdymo teismuose. Šios rekomendacijos yra 
paremtos veiklos procesų analizės metu pastebėtais teismų darbuotojų kompetencijos trūkumais, dėl kurių 
nepakankamai kokybiškai ar sparčiai vyksta veiklos procesai. todėl pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų 
galima ugdyti kompetencijas teismuose siekiant efektyviau organizuoti teismo veiklą. Šios rekomendacijos 
aktualiausios apylinkių teismams – interviu metu bei atliekant stebėjimus nustatyta, kad dėl netinkamo funk-
cijų pasiskirstymo darbuotojams pritrūksta žinių ir įgūdžių vykdyti administracinę veiklą. tačiau svarbu pasa-
kyti, kad atskira kompetencijų analizė nebuvo atliekama ir formalus žinių ar įgūdžių tikrinimas nevykdytas. 
todėl prieš įgyvendinant šiame skyriuje pateikiamas rekomendacijas reikėtų atlikti detalesnį, formalų teismų 
darbuotojų kompetencijų vertinimą, pagal jį nustatyti labiau apibrėžtus reikalavimus kompetencijos ugdymo 
veiklų vykdytojams.

Ryšiai su visuomene

be jau minėtos problematikos, susijusios su ryšių su visuomene funkcija (nepakankama informavimo tvarkos 
dokumentacija, neefektyvus šios funkcijos paskyrimas teismuose ir kt.). analizės metu pastebėta, kad labai 
maža dalis teismų darbuotojų, atliekančių atstovų spaudai funkcijas, turi pakankamai įgūdžių ir žinių, kaip ben-
drauti su žiniasklaidos atstovais. dėl to kyla nesusipratimų bendraujant su žurnalistais, informacija pateikiama 
nekokybiškai ir dėl to žiniasklaidoje iškraipoma. kai kuriuose teismuose dėl įgūdžių trūkumo iš viso atsisakoma 
bendrauti su žiniasklaida, o tai prisideda prie neigiamo teismų sistemos įvaizdžio visuomenėje, sudaro sąlygas 
žiniasklaidos atstovams piktnaudžiauti gautos informacijos nuotrupomis. Reikia pasakyti, kad pakankamai 
patirties šioje srityje neturi ir dauguma teisėjų. atsižvelgiant į tai, kad žurnalistai neretai kreipiasi ir į juos, 
bendravimo su žiniasklaida pradmenys jiems taip pat yra reikalingi.

todėl rekomenduojama sistemingai rengti mokymus teismų darbuotojams, atsakingiems už ryšių su vi-
suomene palaikymo funkciją, bei teisėjams. Šiuose mokymuose turėtų būti aiškinami bendravimo su ži-
niasklaida ir visuomene principai, gerosios praktikos. ypač svarbi juose turėtų būti praktinė dalis (parengta 
atsižvelgiant į teismų specifiką), kurioje mokymų dalyviai galėtų pasipraktikuoti, suprasti savo pagrindines 
klaidas, gauti ekspertų patarimų. tokios iniciatyvos jau dabar yra vykdomos teisėjų mokymo centre, tačiau 
jų apimtis turėtų būti didinama. nta komunikacijos skyriui taip pat siūloma parengti bendravimo su žinias-
klaida gaires, kuriomis galėtų vadovautis teisėjai bei teismų darbuotojai, taip pat teikti metodinę pagalbą 
teismams plėtojant ryšių su visuomene praktiką. analizės skyriuje „nta ir teismų sistemos komunikacijos ir 
viešųjų ryšių strategijos detalizavimas“ pateikiamos kitos rekomendacijos dėl nta komunikacijos skyriaus 
veiklos tobulinimo.
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kompiuterinis raštingumas

nagrinėjant teismų veiklos procesus pastebėta, kad nepakankamas teismo darbuotojų kompiuterinio raštin-
gumo lygis stabdo teismo veiklą, gali neigiamai paveikti veiklos rezultatų kokybę. kaip aprašyta ankstesnėse 
ataskaitos dalyse, teismų informatikų darbo efektyvumą riboja tai, kad nemažą laiko dalį reikia praleisti pade-
dant vartotojams atlikti kasdienes darbo kompiuteriu užduotis. taip pat reikia pasakyti, kad dalis problemų, su 
kuriomis susiduriama dirbant Liteko sistema, taip pat kyla todėl, kad sistemos vartotojai ne visada žino, kaip 
teisingai naudotis sistema.

todėl rekomenduojama skatinti teismo darbuotojus kelti savo kompiuterinio raštingumo lygį, priimant naujus 
darbuotojus į teismus siūloma atkreipti didesnį dėmesį į jų gebėjimą dirbti kompiuteriu. tokių priemonių įgy-
vendinimas turėtų padėti išspręsti žemo kompiuterinio raštingumo lygio problemą teismuose. iš dalies šios sri-
ties problemos jau sprendžiamos – organizuojami ecdL mokymai, kurių metu bus apmokyta 650 nta ir teismų 
darbuotojų, 80 teismų informatikų bus apmokyti kompiuterinių sistemų administravimo ir saugumo principų. 
tačiau reikia pasakyti, kad šios srities kompetencijos trūkumo problema ateityje, automatizuojant vis daugiau 
teismo veiklos aspektų, tik didės, todėl būtina sukurti nuolatos veikiantį mechanizmą, užtikrinantį, kad kom-
piuterinio raštingumo lygis teismuose išliks aukštas.

4.2.2.5.  Rekomendacijos dėl teisėjų padėjėjų skaičiaus

Šiuo metu teismuose teisėjų padėjėjų skaičius labai netolygus. nors teisėjų taryba yra patvirtinusi metodiką, 
pagal kurią apskaičiuojamas rekomenduotinas teisėjų padėjėjų skaičius kiekviename teisme, dėl finansavimo 
trūkumo faktinis padėjėjų etatų skaičius yra gerokai mažesnis (2009 m. buvo numatyti 793 teisėjų padėjėjų 
etatai, iš jų 241 (30 %) nebuvo įsteigtas). toks teisėjų padėjėjų skaičius iš dalies lemia ir mažą teisėjų darbo na-
šumą. Lyginant su es valstybių vidurkiais, Lietuvoje vienas teisėjas vidutiniškai dirba su 1,67 tiesiogiai su teisėju 
dirbančio teismo darbuotojo, kitose es valstybėse – su 2,67 tiesiogiai su teisėju dirbančio teismo darbuotojo, o 
bylų nagrinėjimo statistika, kaip aprašyta ankstesniuose analizės skyriuose, rodo, kad vidutinis teisėjo išnagri-
nėjamų bylų skaičius Lietuvoje yra beveik 2 kartus mažesnis nei vidutiniškai es.

Reikia pasakyti, kad netolygus teisėjų padėjėjų etatų pasiskirstymas Lietuvos teismuose iškreipia teismų darbo 
krūvio statistiką. Šiuo metu teismų darbo krūvis skaičiuojamas tik atsižvelgiant į teisėjų skaičių, nors faktinis 
darbo krūvis pasiskirsto tarp teisėjų ir jų padėjėjų (teisėjų padėjėjams pavedama rinkti informaciją, rengti bylos 
santraukos projektą ir pan.). be to, dėl skirtingo teisėjų padėjėjų ir teisėjų santykio teismuose labai skiriasi 
teisėjų padėjėjų atliekamos funkcijos ir jų balansas – kai kur jie vykdo daugiausiai kanceliarinį darbą, kituose 
teismuose kartais iškyla ir klausimų, ar teisėjas gali perduoti vykdyti tam tikrus veiksmus padėjėjui.

siekiant išspręsti aukščiau aprašytas problemas, rekomenduojama aiškiau reglamentuoti teisėjų padėjėjų etatų 
nustatymo tvarką bei tobulinti teismų darbo krūvio metodiką. Rekomenduojama reglamentuoti ne tik siūlomą, 
bet ir minimalų teisėjų padėjėjų kiekviename teisme skaičių. taip būtų užtikrintas tolygesnis teisėjų padėjėjų 
skaičius teismų sistemoje, sudarytos labiau standartizuotos darbo sąlygos, kurios vėliau leistų didinti teisėjų 
mobilumą bei standartizuoti teisėjų padėjėjų atliekamas funkcijas. 
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Įgyvendinus analizėje pateiktas rekomendacijas dėl apylinkių teismų jungimo ir administracinių funkcijų cen-
tralizavimo būtų galima sutaupyti iki 6,5  mln. Lt per metus. dalį šios sumos siūloma skirti teisėjų padėjėjų 
etatams užimti siekiant, kad Lietuvos rodiklis, nusakantis, su kiek darbuotojų vidutiniškai dirba vienas teisėjas, 
bent jau pasiektų es valstybių vidurkį.

taip pat siūloma į darbo krūvio skaičiavimo metodiką įtraukti ir teisėjų padėjėjų skaičių. tikėtina, kad esant 
dideliems skirtumams tarp teisėjų padėjėjų skaičiaus teismuose faktinis darbo krūvis šiuo metu yra apskaičiuo-
jamas netiksliai ir todėl priimami sprendimai dėl etatų skaičiaus perskirstymo ar didinimo gali būti ne visiškai 
teisingi. taip pat tikėtina, kad tiksliai teisėjų padėjėjams tenkančio darbo krūvio įvertinti nepavyktų dėl skir-
tingų jų vykdomų funkcijų, tačiau jų skaičiaus įtraukimas darbo krūvio analizę padarytų objektyvesnę. interviu 
metu sužinota, kad būtent tokio sprendimo priėmimas yra svarstomas ir teisėjų tarybos komitetuose. svarbu 
pabrėžti, kad įgyvendinus pirmąją rekomendaciją dėl minimalaus teisėjų padėjėjų skaičiaus reglamentavimo 
būtų sudarytos sąlygos standartizuoti jų vykdomas funkcijas ir ilgalaikėje perspektyvoje išspręsti darbo krūvio 
skaičiavimo objektyvumo problemas.

4.2.2.6.  Rekomendacijos dėl teismų interneto svetainių 

analizės metu nustatyta, kad teismų interneto svetainės labai nevienodos. kai kurių teismų svetainėse pa-
teikiama daug aktualios informacijos, turinys nuolatos pildomas, sukurtas funkcionalumas teikti informacijos 
užklausas internetu, sužinoti apie teismo posėdžių baigtį, vykdomos vartotojų apklausos. tačiau kitų teismų 
svetainėse pateikiamas minimalus reikalaujamas duomenų kiekis, neretai informacija yra pasenusi, pateikiami 
ne visi teismo darbuotojų kontaktai. 

todėl rekomenduojama pertvarkyti teismų interneto svetaines. siūloma sukurti vieną specialią teismams pri-
taikytą turinio valdymo sistemą, kuria naudotųsi visi teismai (svarstytina galimybė daryti išimtis teismams, ku-
rie šiuo metu turi svetaines, atitinkančias gerąją praktiką – Lietuvos apeliaciniam teismui, Lietuvos aukščiau-
siajam teismui, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui). Ši sistema turėtų patenkinti standartinius 
teismų poreikius, būtų integruota su Liteko sistema (pvz., būtų automatiškai skelbiamas posėdžių laikas, jų 
baigtis), visiems teismams galėtų būti taikomas vienodo stiliaus svetainių dizainas. taip pat galėtų būti sukur-
tas vidinis intranetas tarp teismų ir nta, kuriuo galima efektyviau keistis informacija.

bendros turinio valdymo sistemos sukūrimas visų pirma pagelbėtų asmenims, kurie ieško informacijos apie 
teismus ar bylas internete. būtų užtikrinta, kad visuose teismuose pateikiama tokia pati informacija, vartoto-
jas greitai orientuotųsi svetainėje. be to, tokia sistema sudarytų prielaidas lengvai vykdyti tolesnį elektroninių 
paslaugų kūrimą teismų sistemoje – sukurtas funkcionalumas galėtų būti greitai pritaikomas visų teismų inter-
neto svetainėse. taip pat svarbu pažymėti, kad tokia sistema suteiktų didesnes turinio kontrolės galimybes. nta 
specialistai galėtų stebėti, kada paskutinį kartą buvo atnaujinta informacija konkrečiame teisme, informuoti to 
teismo pirmininką, jei būtina papildyti ar pakeisti svetainės turinį.

svarbu paminėti, kad 2010 m. birželio 18 d. teisėjų tarybos nutarime nr. 13p-102-(7.1.2) „dėl teismų interne-
to svetainių“ numatoma pavesti apygardų teismams savo interneto svetainėse sukurti atskiras skiltis visiems 
apygardos teismo veiklos teritorijoje esantiems apylinkių teismams ir užtikrinti nuolatinį apylinkių teismų 
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informacijos skelbimą. taip pat nutarime numatoma Ryšių su visuomene ir žiniasklaida komitetui pavesti nu-
statyti, kokia papildoma ir aktuali informacija, susijusi su teismų darbu, galėtų būti skelbiama apygardų teismų 
interneto svetainėse ir jose esančiose apylinkių teismų skiltyse.

Rekomenduojama, kad, be standartinio, jau dabar teismuose esančio, funkcionalumo ir pateikiamo turinio, 
naujose teismų interneto svetainėse taip pat būtų įgyvendintas žemiau aprašomas funkcionalumas:

 f procesinių dokumentų šablonų pateikimas internete. analizės metu nustatyta, kad gaunami ieš-
kiniai, skundai ir kiti dokumentai dažnai neturi visos reikiamos informacijos, kuri padėtų sparčiau vykdyti 
tolesnius jų valdymo procesus. tai dažnai pastebima dokumentuose, gaunamuose iš fizinių asmenų civili-
niame procese (ieškiniuose, prašymuose). siekiant padidinti korektiškai užpildytų dokumentų skaičių, tu-
rėtų būti parengti lengvai internetu prieinami dokumentų šablonai. tai turėtų būti vykdoma centralizuotai, 
sukuriant vieną tokių šablonų biblioteką visai teismų sistemai (iš dalies tą jau vykdo teisingumo ministe-
rijos darbo grupė, kuri rengia procesinių dokumentų pavyzdinius šablonus). tai padėtų ne tik padidinti 
teisminio proceso efektyvumą, bet ir gerintų asmenų aptarnavimo kokybę;

 f prašymų ir skundų teikimas internetu. Šiuo metu daugelyje teismų visus prašymus bei skundus dėl 
teismo veiklos suinteresuoti asmenys gali pateikti tik teismo raštinėje, o jų nagrinėjimas yra paskirtas 
teismo pirmininkui ar jo patarėjams. internetu tokius prašymus pateikti galima tik kelių teismų interneto 
svetainėse. todėl siūloma naujoje sistemoje įdiegti funkcionalumą, leidžiantį suinteresuotiems asmenims 
bei institucijoms internetu teikti prašymus, skundus ir kt. dokumentus, susijusius su teismo veikla (bet 
ne konkrečiu teisminiu procesu). Reikia pasakyti, kad dalis šių prašymų ir skundų turėtų būti pateikiami 
pasirašyti elektroniniu parašu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 
nutarime dėl asmenų prašymų nagrinėjimo (valstybės žinios, 2007, nr. 94-3779), todėl sistemoje turėtų 
būti elektroninio parašo panaudojimo funkcionalumas. Įgyvendinus šią rekomendaciją būtų sumažintas 
veiklos dokumentų fizinio judėjimo kiekis bei administracijos darbuotojų, dirbančių su šiais dokumentais, 
darbo krūvis. kadangi šie prašymai būtų pateikiami standartiniu formatu, dalį tokių dokumentų peržiūros 
būtų galima perleisti esamiems teismo specialistams, atsakingiems už administracinių funkcijų vykdymą, 
šitaip mažinant teismo pirmininko administracinio darbo krūvį; 

 f posėdžių baigties peržiūra. Rekomenduojama naujoje teismų interneto svetainių sistemoje sukurti 
funkcionalumą, kuris leistų pamatyti teismo posėdžių baigtį (t. y. ar posėdis buvo atidėtas, jei priimta nu-
tartis – kokia ji ir kt.). toks funkcionalumas jau dabar yra sukurtas Lietuvos apeliaciniame teisme ir, pasak 
šio teismo atstovės spaudai, gerokai palengvina darbą su visuomenės informavimo priemonėmis, kadangi 
žiniasklaidos atstovai gali gauti visą juos dominančią informaciją internete. tokia informacija taip pat galė-
tų naudotis ir kiti suinteresuoti asmenys – advokatai, prokurorai ar proceso šalys.

4.2.2.7.  teismų sistemos veiklos procesų tobulinimas

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl teismų sistemos veiklos procesų tobulinimo. Reikia pasakyti, 
kad visoms žemiau pateikiamoms rekomendacijoms dėl veiklos procesų, kurie yra reglamentuojami cpk, bpk, 
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abtĮ, atpk ar kitų teisės aktų, įgyvendinti būtų reikalingi minėtų teisės aktų pakeitimai (kai kuriais atvejais – 
ganėtinai žymūs). toliau aptarsime pagrindinius siūlomus tobulinimus.

bylų išreikalavimas kasacinėje instancijoje

Šiuo metu Lietuvos aukščiausiajame teisme bylų išreikalavimo procesas vykdomas taip:

 f baudžiamajame procese bylos iš kitų teismų išreikalaujamos gavus kasacinį skundą ir kartu su skundu per-
duodamos nagrinėti atrankos kolegijai;

 f civiliniame procese iki atrankos kolegijos sprendimo dėl skundo priėmimo bylos iš kitų teismų išreikalauja-
mos tik tais atvejais, kai to paprašo atrankos kolegijos nariai. kitais atvejais atrankos kolegijai pateikiamas 
tik kasacinis skundas bei bylos nutartis (kuri parsiunčiama iš Liteko sistemos). bylos dažniausiai išreikalau-
jamos tik atrankos kolegijai nutarus priimti skundą.

dėl tokios tvarkos į Lietuvos aukščiausiąjį teismą neretai atsiunčiamos baudžiamosios bylos, kurių medžiagos 
atrankos kolegija beveik nenagrinėja (sprendimas priimamas išnagrinėjus patį skundą ir bylos nuosprendį ar 
kitą baigiamąjį procesinį dokumentą). kadangi į baudžiamąsias bylas įeina ir ikiteisminio tyrimo medžiaga, jos 
neretai sudaro kelias dešimtis tomų ir toks bylų siuntinėjimas tarp Lietuvos aukščiausiojo teismo ir pirmosios ar 
apeliacinės instancijos teismo yra neefektyvus bei reikalaujantis didelių pašto išlaidų.

todėl rekomenduojama inicijuoti atitinkamus bpk keitimus, kurie leistų bylas išreikalauti taip pat, kaip ir civilinia-
me procese, t. y. siūloma, kad baudžiamosios bylos būtų išreikalaujamos tik to paprašius atrankos kolegijai arba 
atrankos kolegijai priėmus kasacinį skundą. kitais atvejais siūloma atrankos kolegijai pateikti tik gautą kasacinį 
skundą bei baigiamuosius procesinius bylos dokumentus, kurie yra saugomi Liteko sistemoje. Šitaip būtų paspar-
tintas baudžiamųjų bylų kasacinių skundų nagrinėjimas, sumažintos teismų pašto išlaidos siuntinėjant bylas. 

administracinės veiklos priežiūra

Šiuo metu už administracinės veiklos priežiūros vykdymą atsakingi apygardų teismai, Lietuvos apeliacinis 
teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. nors šią funkciją reglamentuoja teismų įstatymo 
104  straipsnis bei teisėjų tarybos 2010  m. balandžio 23  d. nutarimu patvirtinti administravimo teismuose 
nuostatai, pačių patikrų objektas bei metodika nėra aiškiai reglamentuoti ir todėl priklauso nuo patikrose 
dalyvaujančių specialistų. analizės metu pastebėta, kad administracinės veiklos priežiūros procesas apygardų 
teismuose atima nemažą dalį teisėjų darbo laiko (pvz., vilniaus apygardos teismas kasmet atlieka visų 16-os jo 
priežiūrai paskirtų teismų patikrinimus). vykdomų patikrų metu nemažą laiko dalį užima teismo administra-
cinės veiklos (apskaita ir finansai, informacinės technologijos, vidaus kontrolės sistema, turto valdymas ir kt.) 
tikrinimas, nors šią sritį detaliai tikrina nta vidaus audito skyrius. tačiau vidaus audito skyrius negali tikrinti 
veiklos, tiesiogiai susijusios su teisingumo vykdymu, t. y. ar tinkamai atliekami visi procesiniai veiksmai. toks 
administracinės veiklos priežiūros organizavimas yra neefektyvus, nes eikvojamas teisėjų darbo laikas, tam 
tikrais atvejais gali būti dubliuojamos nta vidaus audito skyriaus funkcijos.

todėl rekomenduojama griežčiau reglamentuoti administracinės veiklos priežiūros funkcijas teismuose, api-
brėžiant patikrinimų metodiką (tipizuotų klausimynų parengimas, vertinimo kriterijų nustatymas) bei patikrų 
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objektus. administracinės veiklos priežiūra neturėtų apimti tų teismo veiklų, kurios yra tikrinamos nta vidaus 
audito skyriaus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir kitų institucijų (pvz., neturėtų būti tikrinami strate-
giniai veiklos planai, finansų ir apskaitos vykdymas). Šitaip būtų išvengta atliekamų patikrų dubliavimo. Reikia 
pasakyti, kad šių veiklų tikrinimo siūloma atsisakyti tik administracinės veiklos priežiūros kontekste – admi-
nistravimo teismuose nuostatuose numatyti teismų vidaus administravimo objektai, susiję su šiomis sritimis, 
turėtų būti palikti.

taip pat pabrėžtina, kad dalį atliekamų patikrinimų teisingumo proceso aptarnavimo srityje (pvz., procesinių 
terminų laikymasis, duomenų pateikimas Liteko sistemoje ir kt.) būtų galima atlikti automatiškai, įgyvendinus 
šiame dokumente pateiktus veiklos procesų automatizavimo siūlymus. tikėtina, kad teismų sistemoje įdiegus 
kokybės vadybos sistemą dabartiniai administracinės veiklos priežiūros objektai būtų stebimi sistemiškai ir šių 
aspektų kontrolės patikrų metu teismuose būtų galima iš viso atsisakyti. vietoje to, kontrolė būtų vykdoma 
analizuojant Liteko sistemos ataskaitas.

4.2.3.  teismų veiklos procesų rekomendacijų apibendrinimas

apibendrinant ankstesnėse ataskaitos dalyse pateiktas teismų veiklos procesų rekomendacijas galima teigti, 
kad daugiausiai tobulinimo galimybių pastebėta veiklos procesų automatizavimo srityje. Įvairiapusis Liteko 
tobulinimas bei kitų is diegimas padėtų paspartinti teismų veiklą, taip pat suteiktų galimybes užtikrinti veiklos 
kokybę. svarbu pabrėžti, kad kitų es valstybių teismų sistemose vykstančios tobulinimo iniciatyvos yra pana-
šios – pagrindiniai pokyčiai šiuo metu vykdomi būtent veiklos procesų automatizavimo srityje. 

kita svarbi rekomendacijų sritis – funkcijų ir atsakomybių balansas teismuose. pastebėta nemažai galimybių 
suvienodinti teismų veiklos praktiką, išgryninti vykdomas funkcijas, taip pat pateiktas galimas administracinių 
funkcijų centralizavimo modelis. tikėtina, kad šioje srityje galimi ir dar didesni pokyčiai, tačiau juos gali būti 
sudėtinga įgyvendinti, nes šiuo metu kiekvienas Lietuvos Respublikos teismas veikia kaip atskira valstybės 
biudžeto įstaiga. todėl normalu, kad veikla kiekviename teisme organizuojama skirtingai, ir kol šie skirtumai 
nedaro įtakos veiklos procesų greičiui ir kokybei, vienodinti veiklos net nerekomenduojama. tačiau ilgalaikėje 
perspektyvoje tikėtina, kad bus jungiami apylinkių teismai, galbūt netgi įgyvendintas toks funkcijų padalijimo 
modelis, koks šiuo metu taikomas ispanijoje, kai visiškai atskiriamos teismo teisingumo vykdymo ir administra-
vimo funkcijos. Įvykus tokiems pasikeitimams būtų galima svarstyti visiškai kitokius veiklos vykdymo modelius: 
gali būti, kad ateityje teismas liktų tik teisėjus aptarnaujanti institucija ir veiklos procesai būtų orientuoti į 
teisėjų, o ne teismų nepriklausomumo principo užtikrinimą. 

taip pat šiame skyriuje pateikti siūlymai dėl teismų sistemos veiklos procesų tobulinimo. Jie turėtų padėti spar-
čiau vykdyti procesinius veiksmus, greičiau ir kokybiškiau organizuoti visos teismų sistemos veiklą. Reikia pa-
sakyti, kad šioje srityje galima pateikti ir daugiau rekomendacijų, tačiau tai būtų galima padaryti tik vertinant 
teisingumo vykdymo procesą. analizės metu nustatyta atvejų, kai teisminis procesas užtrunka dėl būtinumo 
atlikti tam tikrus, teisės aktais reglamentuotus, žingsnius (pvz., atsiliepimų, dublikų, triplikų siuntinėjimo), 
tačiau rekomendacijos dėl jų neteikiamos, nes jų įgyvendinimas reikalautų teisės aktais reglamentuotų veiklos 
proceso žingsnių panaikinimo, o tai nėra šios analizės objektas.
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4.2.4.  Rekomendacijų nauda suinteresuotiems teismų sistemos subjektams

Šiame skyriuje pateikiama rekomendacijų nauda suinteresuotiems teismų sistemos subjektams: visuomenei 
(įskaitant ir proceso dalyvius), teisėjams, teismams (juose dirbantiems teismo darbuotojams), su teismų sis-
tema tiesioginėje veikloje susiduriančioms institucijoms ar asmenims (ikiteisminio tyrimo įstaigoms, advoka-
tams, vaiko teisių apsaugos tarnyboms, valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt.). pabrėžtina, kad nemaža dalis 
rekomendacijų sukuria naudą daugiau nei vienam subjektui.

vertinant finansinę ir ekonominę pateiktų rekomendacijų naudą galima išskirti administracinių funkcijų cen-
tralizavimo ir apylinkių teismų jungimo rekomendacijas. pirminiais skaičiavimais, šių rekomendacijų įgyven-
dinimas padėtų sutaupyti iki 6,5 mln. litų per metus (apylinkių teismų jungimas – iki 2,5 mln. litų per metus, 
administracinių funkcijų centralizavimas  – iki 4  mln. litų per metus). taip pat svarbu pasakyti, kad veiklos 
automatizavimo rekomendacijos turėtų didelį efektą  – atsižvelgiant į visuomenės ir teismų darbuotojų su-
taupomą laiką, šios rekomendacijos gali padėti sutaupyti iki 9 mln. litų per metus (projekto „elektroninės pa-
slaugos teisingumo vykdymo procese“ duomenimis31). vertinant rekomendacijų poveikį teismų veiklos spartai 
prognozuojama, kad įgyvendinus siūlomas rekomendacijas administraciniai veiklos procesai teismuose galėtų 
vidutiniškai sutrumpėti iki 30 %, teisingumo vykdymo procesai – iki 10 %.

Rekomendacijų nauda visuomenei

pagrindinė šių rekomendacijų teikiama nauda visuomenei  – greitesnis teismo procesas bei didesnis teismų 
sistemos veiklos aiškumas. teisminiai procesai taptų greitesni įgyvendinus esmines su procesų automatizavimu 
susijusias rekomendacijas, kurios visos vienu ar kitu būdu didina jų atlikimo spartą. pateikus pavyzdinius proce-
sinių dokumentų šablonus sumažėtų netinkamų procesinių dokumentų dalis, todėl teismo procesas galėtų būti 
greičiau inicijuojamas. pavyzdinių procesinių šablonų pateikimas ir elektroninių vedlių jiems pildyti sukūrimas 
taip pat padidins teismų sistemos veiklos aiškumą, nes visuomenė įgaus daugiau supratimo apie tai, kaip vyk-
domas teismo procesas, ir kokių priemonių gali imtis proceso šalys procesui pagreitinti.

teisėjų darbo krūvio sumažėjimas ir suvienodinimas taip pat turėtų teigiamos įtakos teisminio proceso spartai, 
ir tai yra vienas iš efektyviausių būdų norint gerokai sutrumpinti vidutinę teisminio proceso trukmę. darbo krūvį 
sumažinti galima įgyvendinus keletą esminių rekomendacijų, kaip aprašyta skyriuje toliau.

procesinių dokumentų skaitmeninimas suteiktų galimybes proceso šalims susipažinti (ir pateikti papildomą) 
su bylos medžiaga internetu. tai paprastesnis ir mažiau sąnaudų reikalaujantis būdas nei dokumentų peržiū-
ra teismo raštinėje. vykdomųjų raštų formavimo ir išdavimo automatizavimas taip pat leistų proceso šalims 
sutaupyti laiko išlaidų baigiant teismo procesą. Laiko išlaidos būtų taupomos įdiegus piniginių sumų sekimo 
funkcionalumą, kadangi proceso šalims nebereikėtų nešti mokėjimą patvirtinančių dokumentų į teismą (tais 
atvejais, kai tokie dokumentai turi būti pateikiami teismui, o ne kitai mokėjimo kontrolę vykdančiai institucijai) 
ar mokėti teismo buhalterijoje.

31  projekto „elektroniniės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ sukūrimo metu rengiant investicinį projektą buvo atlikta detali ana-
lizė ir nustatyta, kad bendra socialinė ir ekonominė vertė dėl laiko, sutaupomo įgyvendinus dalį šiame dokumente siūlomų veiklos 
automatizavimo rekomendacijų, siekia 9 mln. litų per metus.
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vaizdo konferencijų posėdžių organizavimas padėtų tiems proceso dalyviams, kurie šiuo metu turi vykti į toli 
esančius teismus ir patirti nekompensuojamų kelionės išlaidų (visuose procesuose). be to, vaizdo konferencijų 
posėdžiai taip pat leistų saugiau organizuoti nepilnamečių, įkalintų asmenų ir kitų asmenų, kuriems reikalinga 
speciali priežiūra, dalyvavimą teismo posėdžiuose (baudžiamajame procese).

taip pat dėl visų siūlomų automatizavimo rekomendacijų, bylų skirstymo mechanizmo tobulinimo, teisėjų 
darbo laiko apskaitos vedimo teismų sistemoje būtų sukuriama daug objektyvios statistinės informacijos, kuri 
galėtų būti pateikiama visuomenės analizei. tikėtina, jog visuomenei susipažinus su šia informacija būtų su-
darytos galimybės didėti visuomenės pasitikėjimui teismų sistema. pažymėtina, kad per pastaruosius metus 
statistikos apie teismų sistemos darbą yra pateikiama vis daugiau, tačiau iki šiol didžioji dalis pateikiamų duo-
menų yra kiekybiniai ir neatskleidžia teismų darbo kokybės. Įgyvendinus šioje ataskaitoje siūlomas rekomen-
dacijas visuomenei būtų galima pateikti ir daug detalios, teismų darbo kokybę nusakančios statistikos.

Rekomendacijų nauda teisėjams

viena svarbiausių naudų, kurias turėtų gauti teisėjai, jei būtų įgyvendintos ankstesnėse analizės dalyse pateik-
tos rekomendacijos, yra darbo krūvio suvienodinimas ir sumažinimas. 

darbo krūvį suvienodinti galima patobulinus Liteko bylų skirstymo mechanizmą. pasiekus, kad bylų skirstymo 
algoritmas būtų tikslus, darbo krūvis maksimaliai suvienodėtų ir neliktų didelių nuokrypių tarp teisėjų darbo 
teisme. Jei tokio bylų skirstymo algoritmo nepavyktų sukurti, darbo krūvį vienodinti padėtų teisėjų darbo laiko 
apskaita. sistemiškai renkami darbo laiko duomenys padėtų suvienodinti teisėjų darbo krūvį, jei to nebūtų 
įmanoma pasiekti naudojantis Liteko sistema, be to, statistiniais duomenimis galima remtis kaip objektyviu 
argumentu siekiant padidinti teisėjų etatų skaičių ar informuoti visuomenę apie teismų darbo krūvį. ilgalaikė-
je perspektyvoje teisėjų darbo krūvio netolygumai tarp teismų galėtų būti sprendžiami įgyvendinant vaizdo 
konferencijų posėdžių rekomendaciją. kaip jau minėta aukščiau, vaizdo konferencijų posėdžiai leistų tam tikra 
apimtimi suvienodinti darbo krūvį visos teismų sistemos mastu (šiuo metu darbo krūvio skirtumai tarp teismų 
yra žymūs, ir remiantis Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų 2009 m. veiklos apžvalga 
gali skirtis daugiau nei 2 kartus32). 

kitas darbo krūvio vienodinimo būdas – tiesiogiai su teisėju dirbančių darbuotojų skaičiaus didinimas. Šiuo 
metu ne visada galima nustatyti tikrąjį teisėjų darbo krūvį, nes į vertinimą neįtraukiamas teisėjo padėjėjų 
skaičius (kaip aprašyta ankstesniuose analizės skyriuose, teisėjo padėjėjai gali sumažinti teisėjų darbo krū-
vį atlikdami įvairias informacijos rinkimo ir apibendrinimo, santraukų rengimo užduotis). Įdiegta darbo laiko 
apskaitos is padėtų nustatyti, kokią dalį teisėjų darbo atlieka teisėjų padėjėjai, ir remiantis šiais duomenimis – 
patobulinti teismų darbo krūvio skaičiavimo metodiką. Šitaip būtų sudarytos galimybės užtikrinti, kad teis-
muose, kuriuose faktinis darbo krūvis yra didžiausias, būtų didinamas teisėjų padėjėjų skaičius. Finansavimas 
didinti teisėjų padėjėjų skaičių galėtų būti skirtas iš sutaupymų iš dalies centralizuojant teismų administracines 
funkcijas – kaip aprašyta analizėje, toks darbuotojų etatų perskirstymas priartintų teismų sistemos rodiklius, 
nusakančius tiesiogiai su teisėju dirbančių darbuotojų skaičius, prie es šalių vidurkių.

32  pvz., vilniaus miesto 1 apylinkės teisme 2009 m. užfiksuotas 118,62 indeksu įvertintas darbo krūvis, o Šilalės r. apylinkės teisme – tik 
52,5 indeksu įvertintas darbo krūvis.
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darbo krūvį mažinti padėtų tinkamai parengti pavyzdiniai procesiniai dokumentų šablonai, nes gerokai su-
mažėtų netinkamų procesinių dokumentų skaičius. užtikrinus, kad iš proceso dalyvių gaunamų dokumentų 
kokybė atitinka reikalaujamą, teisėjai daugiau laiko galėtų skirti teisinėms ir faktinėms aplinkybėms bylose 
nagrinėti, o ne dokumentų atitikčiai administraciniams reikalavimams tikrinti. antroji rekomendacija, kaip su-
mažinti teisėjų darbo krūvį, yra teismo administracinių funkcijų centralizavimas ir lėšų papildomiems teisėjų 
padėjėjų etatams skyrimas. Įgyvendinus šią rekomendaciją teisėjai turėtų daugiau tiesiogiai su jais dirbančių 
darbuotojų, kuriems galėtų perduoti nesudėtingus darbus, o patys daugiau laiko skirtų bylų esmei nagrinėti.

didesnės procesinių dokumentų dalies skaitmeninimas taip pat turėtų teigiamos įtakos teisėjų darbui. tai leistų 
teisėjams efektyviau keistis informacija tarp teismų, vykdyti teisminės praktikos paiešką tarp jau išnagrinėtų 
bylų ar kitaip naudotis skaitmenine bylų informacija. kitos rekomendacijos – dėl apeliacinių skundų baudžia-
mosiose bylose svarstymo tvarkos skyrimo, teismo posėdžių skyrimo ir teismo posėdžių salių rezervavimo is 
įdiegimo, privalomo baudžiamųjų bylų išreikalavimo kasaciniame procese atsisakymo  – gali turėti nemažą 
teigiamą poveikį mažinant teisėjų darbo krūvį ar didinant efektyvumą. 

Rekomendacijų nauda teismų administracijos darbuotojams

didžiausia nauda, kurią gautų teismų administracijos darbuotojai įgyvendinus pateiktas rekomendacijas, su-
sijusias su jų atliekamų veiksmų automatizavimu,  – atsisakyta rankiniu būdu vykdomo prievolių mokėjimų 
sekimo, vykdomųjų raštų išdavimo ir jų siuntimo į valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministerijos. tai ypač palengvintų raštinės darbuotojų, kurie šiuo metu užsiima vykdymo procesu, darbą. 
kita sritis, kurioje raštinės darbuotojų darbo krūvis gerokai sumažėtų, yra atsakymų į ikiteisminio tyrimo įstaigų 
užklausas rengimas. kadangi dalyje teismų šiuo metu į visas tokias užklausas atsakoma raštu, šio proceso auto-
matizavimas ar panaikinimas, suteikiant ribotą prieigą prie Liteko sistemos ikiteisminio tyrimo institucijoms, 
leistų pasiekti žymių darbo laiko sutaupymų.

procesinių dokumentų skaitmeninimas ir galimybė juos pateikti elektroniniu būdu (kaip tai numatyta projekte 
„elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“) bei automatizuotas informacijos rinkimas iš išorinių 
institucijų taip pat sumažintų raštinėje gaunamų dokumentų skaičių, ir kartu – darbo krūvį juos apdorojant.

teismų administracinių funkcijų centralizavimas taip pat turėtų teigiamą poveikį teismo darbuotojams. nors 
dėl centralizacijos sumažėtų darbuotojų etatų skaičius, likusių darbuotojų funkcijos būtų optimaliau paskirsty-
tos, darbuotojai galėtų didinti savo kompetenciją potencialiai geresnėmis sąlygomis.

teismai, kaip institucijos, pagrindinę naudą taip pat gautų iš administracinių funkcijų centralizavimo. pats 
funkcijų centralizavimas leistų mažesniems teismams koncentruotis ties tiesiogine – teisingumo vykdymo – 
veikla, nes dalis administracinių funkcijų būtų perduota apygardų teismams ir nta. siūlomas centralizavimo 
modelis leistų administracines funkcijas vykdyti sparčiau ir kokybiškiau. vienas labiausiai pastebimų pokyčių 
būtų susijęs su finansų valdymo ir apskaitos funkcija  – apylinkių teismuose nebebūtų vykdomos apskaitos 
operacijos. pokyčiai ūkio valdymo bei is priežiūros ir valdymo srityse taip pat leistų efektyviau vykdyti šių sričių 
funkcijas, sutaupyti joms skirtų lėšų.

teismų veikla taptų našesnė ir kokybiškesnė įgyvendinus rekomendacijas dėl funkcijų ir atsakomybių perskirs-
tymo. siūlomas administracinių funkcijų paskyrimas vyriausiajam specialistui, didesniuose teismuose  – ke-
liems šios pareigybės darbuotojams leistų efektyviai vykdyti administracines veiklas teismuose, užtikrinti, kad 
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administracinės funkcijos nėra paskiriamos kitiems teismo darbuotojams (raštinių vedėjams, teisėjo padėjė-
jams). Įgyvendinus rekomendaciją dėl teismo kanclerių pareigybės skyrimo (siūloma, kad ši pareigybė būtų ski-
riama ne visuose teismuose) būtų suderintas poreikis atskirti vadovavimą teismų administracinėms veikloms 
bei šios pareigybės poreikis iš veiklos efektyvumo perspektyvos.

Rekomendacijų nauda su teismų sistema tiesioginėje veikloje susiduriančioms institucijoms

Jei šioje analizėje pateiktos rekomendacijos bus įgyvendintos, didžiausią naudą iš visų institucijų, kurios tiesio-
ginėje veikloje susiduria su teismų sistema, gautų ikiteisminio tyrimo įstaigos (policijos komisariatai, prokura-
tūros), advokatų bendrijos bei institucijos, kuriose vykdomos laisvės atėmimo bausmės.

ikiteisminio tyrimo įstaigoms būtų gerokai palengvintas ikiteisminiam tyrimui vykdyti reikalingos informacijos 
gavimo procesas, kadangi jie turėtų ribotą prieigą prie visų Liteko saugomų duomenų. Galimybė pačių įstaigų 
darbuotojams prieiti prie šios informacijos Liteko sistemoje pagreitins ir supaprastins procesą, kadangi nebe-
reiks teikti formalių užklausų informacijai gauti, o duomenys bus perduodami elektroniniu būdu, be to, išnyks 
problemos, susijusios su neteisingų užklausų formavimu ar neišsamios informacijos gavimu, kadangi darbuo-
tojai visada galės užklausas patikslinti ar papildyti. tikėtina, kad ši rekomendacija taip pat padės nustatyti aiškų 
informacijos teikimo procesą ir suvaldyti informacijos srautus, kurie turėtų būti vykdomi tarp teismų sistemos, 
ikiteisminio tyrimo įstaigų bei informatikos ir ryšių departamento prie vidaus reikalų ministerijos tvarkomo 
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų žinybinio registro.

kita tiesioginė nauda, kurią gaus policijos komisariatai ir institucijos, kur atliekamos laisvės atėmimo bausmės, 
yra laiko ir išteklių sutaupymas, nes įrengus vaizdo konferencijų įrangą nebereikėtų į teismą gabenti nuteistųjų 
bei asmenų, kurie turi būti atvesdinti į teismo posėdį, o jų dalyvavimas teismo posėdžiuose ar apklausos vykdy-
mas būtų užtikrinamas naudojantis elektroninėmis priemonėmis. tikėtina, kad šios rekomendacijos teigiamą 
poveikį pajus ir į teismo posėdžius pristatomi asmenys. Šiuo metu teismų sistemoje nereti atvejai, kai asmenys, 
kurie buvo pristatyti / atvesdinti į teismo posėdį, neturi lėšų grįžti į savo gyvenamąją vietą ir po posėdžio trikdo 
teismo ar teisėjo veiklą. Galimybė jų negabenti dideliais atstumais sumažintų ir tokių atvejų tikimybę.

Įgyvendinus siūlomas rekomendacijas taip pat palengvėtų ir advokatų darbas. veiklos procesų automati-
zavimo rekomendacijų įgyvendinimas leistų jiems paprasčiau ir patogiau pateikti bei gauti procesinius do-
kumentus, o elektroninės paslaugos (susipažinimas su bylos medžiaga internetu, inicijuojančių procesinių 
dokumentų pateikimas internetu) leistų sparčiau rengtis tolesniems bylų nagrinėjimo etapams – tikėtina, 
kad dėl to galėtų paspartėti kai kurių bylų nagrinėjimo procesas. suvienodinus raštinės darbuotojų funkci-
jas, įgyvendinus rekomendacijas dėl aptarnavimo langelių sukūrimo, advokatams būtų gerokai paprasčiau 
gauti informaciją apie bylų nagrinėjimo eigą, nereikėtų susipažinti su kiekvieno teismo informacijos teikimo 
specifika.

tikėtina, kad naudą gautų ir žiniasklaidos atstovai, dirbantys su teismais. suvienodinus atsakomybę už ryšių 
su visuomene palaikymą, apmokius šią funkciją atliekančius darbuotojus, žiniasklaidos atstovams informaci-
ja būtų teikiama kokybiškiau, nekiltų neaiškumų dėl šios srities žinių ar įgūdžių trūkumo. be to, įgyvendinus 
rekomendacijas dėl veiklos procesų automatizavimo ar esamų automatizavimo sprendimų tobulinimo, nta 
žiniasklaidai ir visuomenei galėtų pateikti daugiau teismų sistemą apibūdinančios statistikos, būtų prieinamos 
visos (tinkamai paruoštos) nutartys – bendras informacijos kiekis apie teismų sistemos veiklą gerokai išaugtų.
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4.2.5.  Liteko funkcionalumo plėtros kryptys 

kaip pastebėta ankstesniuose skyriuose, viena iš pagrindinių teismų veiklos procesų tobulinimo krypčių yra 
veiklos procesų automatizavimas. tai iliustruoja ir bendras rekomendacijų, susijusių su Liteko tobulinimu ar 
kitų is diegimu, skaičius. kadangi Liteko šiuo metu yra pagrindinė teismų naudojama is, tikėtina, kad didžioji 
dalis automatizavimo rekomendacijų bus įgyvendinamos tobulinant šią sistemą, o ne diegiant naujas is. to-
dėl įgyvendinant rekomendacijas svarbu suprasti esmines Liteko plėtros kryptis ir jos vaidmenį tolesniuose 
teismų sistemos veiklos procesų tobulinimo etapuose. Šiame skyriuje pateikiami siūlymai dėl pagrindinių 
Liteko plėtros sričių, prioritetinių bylų informacijos skaitmeninimo aspektų bei pokyčių Liteko administravimo 
principuose.

Šiuo metu Liteko sistema naudojama kaip bylų registracijos, teismų sprendimų viešinimo, teismų statistikos 
generavimo, iš dalies – bylos informacijos kaupimo ir keitimosi, paieškos bylų informacijoje, bylų skirstymo 
teisėjams bei teismų tvarkaraščių rengimo sistema. Reikia pasakyti, kad šioje ataskaitoje pateikiamos Liteko 
tobulinimo rekomendacijos yra nukreiptos į susijusio funkcionalumo tobulinimą, o ne visiškai naujų funkci-
jų kūrimą. iš dalies tokia Liteko plėtra jau yra įgyvendinama – vykdomas projektas „elektroninės paslaugos 
teisingumo vykdymo procese“ bei kitos iniciatyvos. tačiau šiuo metu to nepakanka. todėl žemiau pateikiame 
apibendrintą Liteko funkcijų sąrašą bei ilgalaikę jų funkcionalumo perspektyvą (plėtros principus) – kiekvie-
noje iš aprašytų sričių Liteko turi tapti visapusiška sistema, kuri atlieka visas pagrindines tos srities funkcijas: 

 f bylų informacijos viešinimas. ilgalaikėje perspektyvoje visa teismų sistemos turima bylų informacija 
(jei to reikalauja teisės aktai – tinkamai nuasmeninta) turi būti viešai prieinama internetu;

 f bylų informacijos dalijimasis. ilgalaikėje perspektyvoje naudojantis Liteko turi būti visiškai įgyven-
dintas dokumentų pateikimo vieno langelio principas, automatizuotas užklausų ir atsakymų iš išorinių 
institucijų valdymas;

 f darbo krūvio skirstymas ir sekimas. ilgalaikėje perspektyvoje Liteko turi sudaryti sąlygas organizuoti 
vaizdo konferencijų posėdžius, skirstyti darbo krūvį visos teismų sistemos mastu, vesti tikslią teisėjų ir jų 
padėjėjų darbo laiko apskaitą ir ją teikti visuomenei;

 f dokumentų valdymas. ilgalaikėje perspektyvoje Liteko turi būti įdiegtas funkcionalumas priimti ir val-
dyti dokumentus el. erdvėje, automatizuotas dokumentų terminų ir judėjimo sekimas.

didžiosios dalies siūlomų Liteko tobulinimo rekomendacijų įgyvendinimo galimybės priklauso nuo to, kokia (ir 
kiek) bylų informacija bus kaupiama sistemoje. norint užtikrinti, kad rekomendacijos būtų tinkamai įgyvendin-
tos, Liteko sistemoje būtini šie struktūriniai pokyčiai:

 f bylų duomenų struktūrizavimas. Šiuo metu Liteko sistemoje kaupiami duomenys nėra pakankamai 
struktūrizuoti, ir todėl jų panaudojimas plėtojant Liteko funkcionalumą yra ribotas. būtina pertvarkyti 
Liteko saugomų duomenų principą užtikrinant, kad sistemoje ne tik būtų kaupiami patys duomenys, bet 
ir informacija apie tai, kokie tai duomenys (metainformacija). tam pasiekti būtina sukurti struktūrizuotus 
duomenų saugojimo laukus, patobulinti naudojamų klasifikatorių detalumą ir įdiegti sisteminę duomenų 
kontrolę, kuri užtikrintų įvedamų duomenų kokybę;
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 f duomenų sąsajų identifikavimas. kadangi šiuo metu duomenys Liteko sistemoje nėra pakankamai 
struktūrizuoti, sistemoje nėra ir loginių ryšių tarp susijusių duomenų. ypač aktualus yra asmenų sąsajų 
sukūrimas. tai leistų pasiekti, kad teisėjams nebūtų priskirtos bylos, kurių jie negali nagrinėti, nes yra susiję 
su proceso šalimis ar dalyvavo ikiteisminiame tyrime, taip pat leistų užtikrinti, kad teismuose kelis kartus 
nenagrinėjami identiški skundai. asmenų identifikavimas taip pat sudarytų galimybes bylų informaciją 
teikti kitoms institucijoms ar gauti juos nusakančią informaciją iš išorinių šaltinių bylos nagrinėjimo metu; 

 f LitEko sistemos sąveikumas. Liteko sistemoje turi būti sukurtos sąveikaujančios sąsajos su kitų insti-
tucijų is, taip pasiekiant, kad duomenų srautų apsikeitimas tarp teismų sistemos institucijų ir institucijų, 
kurios teikia duomenis byloms ar teikia informacijos užklausas, būtų automatizuotas. Reikia pasakyti, kad 
sąveikumo funkcionalumas yra įgyvendinamas tik tada, kai bylų duomenys struktūrizuoti ir nustatytos 
duomenų sąsajos.

kita sritis, kurios efektyvus funkcionavimas yra kritinis siekiant, kad Liteko sistema atneštų visą potencialią 
naudą, yra Liteko sistemos priežiūra ir administravimas. analizės metu pastebėta, kad sistemos diegėjo tech-
ninės priežiūros – esamų klaidų taisymo ir reikiamo funkcionalumo diegimo – darbų atlikimo sparta yra nepa-
kankama (2010 m. teismų pateiktame spręstinų Liteko sistemos problemų sąraše nurodytos net 97 problemos, 
iš kurių 38 numatytas aukšto prioriteto lygis). atsižvelgiant į tai, kad dabartinis nta specialistų, dirbančių su 
informacinėmis sistemomis, skaičius yra ribotas (šiuo metu informatikos ir statistikos skyriuje dirba 5 darbuo-
tojai), ir į tai, kad esminių rekomendacijų įgyvendinimas reikalaus intensyvaus darbo informacinių technologi-
jų srityje, rekomenduojama stiprinti Liteko palaikymo funkciją (daugiau apie tai skyriuje „7.4.2. informacinių 
technologijų valdymo struktūrizavimas“).

4.3.  teismų veiklos procesų efektyvumo vertinimo rodikliai

Šiame analizės skyriuje pateikiami siūlomi teismų veiklos procesų efektyvumo vertinimo rodikliai, kurie galėtų 
būti naudojami kaip vertinimo sistemos pagrindas kokybės vadybos sistemas diegiančiuose teismuose. Reikia 
pasakyti, kad šie veiklos procesų efektyvumo vertinimo rodikliai yra teismo lygmens, t. y. orientuoti į konkre-
taus teismo konkretaus veiklos proceso efektyvumo vertinimą. diegiant kokybės vadybos sistemą visoje teismų 
sistemoje taip pat turėtų būti nustatyti teismų sistemos lygmens rodikliai. Jie turėtų vertinti veiklos efektyvu-
mą visos teismų sistemos mastu ir leistų lyginti teismus apibendrintai, o ne pagal kiekvieną konkretų veiklos 
procesą. siūlomi teismo lygmens veiklos procesų vertinimo rodikliai pateikiami 12  lentelėje. Šiuo metu dėl 
teismuose skirtingai vykdomos veiklos šių rodiklių reikšmių, kurios būtų palyginamos tarp teismų, neįmanoma 
nustatyti. todėl jų faktinės ir siektinos reikšmės bus nustatomos kiekvienoje institucijoje, kurioje bus diegiama 
kokybės vadybos sistema atskirai. 
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12 lentelė. siūlomi teismų veiklos procesų efektyvumo vertinimo rodikliai

Veiklos procesas Efektyvumo vertinimo rodikliai

bylos iškėlimą teisme inicijuojančių 
dokumentų priėmimas

 f Gaunamų bylų skaičius / teismo raštinės darbuotojų, registruojančių 
dokumentus, skaičius

 f dokumentų, kuriuos dėl netinkamos formos ar trūkstamų duomenų 
atmeta teisėjas, dalis tarp visų gaunamų dokumentų

 f vidutinė trukmė (dienomis) tarp bylos užregistravimo ir parengiamojo / 
pirmojo teismo posėdžio surengimo (atrankos kolegijos posėdžio)

kitų procesinių dokumentų priėmimas

kasacinių skundų priėmimas

bylos paskyrimas ir perdavimas 
teisėjui (kolegijos sudarymas)

 f bylų, kurios paskiriamos rankiniu būdu, dalis iš visų skiriamų bylų
 f bylų, kurių pirmasis siūlomas Liteko paskyrimas yra netinkamas ir 

koreguojamas, dalis tarp visų paskiriamų bylų

teismo posėdžių organizavimas  f atidėtų / neįvykusių teismo posėdžių dalis iš visų teismo posėdžių
 f vidutinė trukmė tarp posėdžio nustatymo datos ir posėdžio vykdymo 

datos
 f skundų, gaunamų dėl teismo posėdžio protokolų, skaičius / teismo 

posėdžio protokolų skaičius

teismo priimtų baigiamųjų procesinių 
dokumentų įteikimas, persiuntimas

 f teismo pašto išlaidos / teismo nagrinėtų bylų skaičius
 f vidutinė trukmė (dienomis) tarp teismo posėdžio vykdymo datos ir 

teismo nutarties paskelbimo

apeliacinių ir atskirųjų skundų 
priėmimas

 f vidutinė trukmė (dienomis) tarp apeliacinio skundo gavimo ir jo 
nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme

 f vidutinė trukmė (dienomis) tarp apeliacinio skundo gavimo ir jo 
perdavimo į apeliacinės instancijos teismą

bylos perdavimas kitam teismui  f vidutinė trukmė (dienomis) tarp teismo nutarties perduoti bylą ir bylos 
paskirstymo kitos instancijos teisme

 f siunčiamųjų dokumentų skaičius / teismo raštinės darbuotojų, dirbančių 
su siunčiamaisiais dokumentais, skaičius

dokumentų, įrodančių sumokėtas 
pinigines sumas, teikimas teismui

 f Gautų įrodymų apie priteistų išlaidų ar žalos sumokėjimą skaičius / 
teismo raštinės darbuotojų, registruojančių šiuos dokumentus, skaičius

daiktų, dokumentų, turinčių reikšmės 
bylos nagrinėjimui, grąžinimas

 f Gaunamų prašymų grąžinti įrodymus skaičius

vykdomųjų raštų išdavimas  f vykdomųjų raštų dalis, kurie galėjo būti nesiųsti, nes žala jau buvo 
atlyginta (t. y. valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos grąžino vykdomuosius raštus)

 f išduodamų vykdomųjų raštų skaičius / teismo raštinės darbuotojų, 
dirbančių su vykdomųjų raštų išdavimu, skaičius
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Veiklos procesas Efektyvumo vertinimo rodikliai

supažindinimas su bylos medžiaga  f vidutinė trukmė (dienomis), per kurią išnagrinėjamas prašymas 
susipažinti su įsiteisėjusios bylos medžiaga

 f dalis išnagrinėtų bylų, kurios yra nuasmeninamos ir paviešinamos per 
1 mėnesį nuo įsiteisėjimo datos

 f teismo surenkama pinigų suma už bylos kopijų darymą per metus

Ryšių su visuomene palaikymas  f per metus organizuotų renginių visuomenės informavimo priemonėms 
skaičius

 f dalis išnagrinėtų bylų, kurios yra nuasmeninamos ir paviešinamos per 
1 mėnesį nuo įsiteisėjimo datos

 f per numatytą laiką atsakytų visuomenės informavimo priemonių 
užklausų dalis per metus

užklausų dėl bylos informacijos 
valdymas

 f per metus gautų užklausų iš ikiteisminio tyrimo institucijų skaičius
 f vidutinė atsakymo į užklausą iš ikiteisminio tyrimo institucijos trukmė 

(dienomis)

apskaita ir finansų valdymas  f Finansinių operacijų skaičius, tenkantis vienam teismo apskaitos 
darbuotojui per metus

 f pavėluotai pateiktų finansinių ataskaitų dalis per metus

pirkimų valdymas  f pirkimų, atliktų pagal ilgalaikes sutartis ar centralizuotai, dalis tarp visų 
pirkimų

 f pirkimų biudžeto pokytis lyginant su praeitu finansiniu periodu
 f neplanuoto remonto kaštų dalis tarp visų pirkimų, susijusių su turto 

priežiūra, kaštų

Ūkio valdymas  f Remonto darbams skirtų lėšų, susijusių su neplanuotais remonto darbais, 
dalis

 f turto valdymo ir priežiūros išlaidos (įskaitant pagalbinių darbuotojų 
darbo užmokesčio išlaidas) / valdomo turto vertė

is valdymas ir priežiūra  f teismo informatikų skaičius / teismo kompiuterizuotų darbo vietų 
skaičius

 f suteiktų konsultacijų skaičius / teismo informatikų skaičius
 f suteiktų konsultacijų skaičius / teismo kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius
 f kompiuterinės įrangos ir susijusių prekių ir paslaugų išlaidos / teismo 

kompiuterizuotų darbo vietų skaičius

personalo valdymas  f darbuotojų kaita, %
 f darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalis (neskaičiuojant teisėjų ir 

jų padėjėjų)
 f mokymų išlaidos / teismo darbuotojų skaičius
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Veiklos procesas Efektyvumo vertinimo rodikliai

archyvo valdymas  f vidutinė trukmė (dienomis) tarp prašymo susipažinti su archyvinės bylos 
medžiaga ir bylos medžiagos pateikimo susipažinti

 f Liteko sistemoje (ar kitokia elektronine forma) registruotų archyvinių 
bylų dalis

administracinės veiklos priežiūros 
vykdymas

 f atliktų administracinės veiklos patikrų skaičius per metus
 f patikrų metu pastebėtų neatitikimų skaičius / atliktų administracinės 

veiklos patikrų skaičius

veiklos dokumentų priėmimas  f Gautų veiklos dokumentų skaičius per metus / teismo raštinės 
darbuotojų, priimančių veiklos dokumentus, skaičius

 f vidutinė trukmė (dienomis), per kurią atsakoma į gautus veiklos 
dokumentus, kurie reikalauja atsakymo

teismo pirmininko įsakymų rengimas  f teismo pirmininko įsakymų skaičius per metus

4.4.  teismų sistemai nebūdingų funkcijų analizė

Šiame skyriuje pateikiama teismų sistemos funkcijų analizė ir aprašomos tos funkcijos, kurios nėra tipiškos 
teismų sistemai ir galėtų būti perduotos giminingoms institucijoms. svarbu pasakyti, kad visapusišką teismų 
sistemai nebūdingų funkcijų analizę galima atlikti tik vertinant nebūdingas funkcijas iš veiklos bei iš teisinės 
perspektyvų. kadangi teisinė analizė (šiuo atveju – teisingumo vykdymo analizė) nėra šios analizės objektas, 
šiame skyriuje pateikiama teisingumo ministerijos darbo grupės33 atliktos teisinės analizės apžvalga iš veiklos 
perspektyvos, taikant vadybinius principus. Galimas teismų sistemai nebūdingas funkcijas taip pat buvo ban-
doma nustatyti atliekant interviu su teismų pirmininkais, jų pavaduotojais, todėl toliau pateikiamas nebūdingų 
funkcijų sąrašas nėra identiškas teisingumo ministerijos darbo grupės išvadoms.

analizės metu išskirtos dvi pagrindinės teismų sistemos funkcijų sritys, kurios galėtų būti perduotos kitoms 
institucijoms. pirmoji funkcijų, kurias būtų galima perduoti kitoms institucijoms, dalis – tai formalūs teismo 
sprendimai, kuriems priimti dažnai nenagrinėjamos nei teisinės, nei faktinės aplinkybės. tai tokie sprendimai, 
kuriuose nėra jokio ginčo ir nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės, taip pat teismo sprendimai, priimami 
remiantis tik išorinių institucijų parengta medžiaga ir rekomendacijomis. svarstant tokius prašymus teisėjo 
turima kompetencija yra retai reikalinga (arba remiamasi faktais, kurių tikrumo teisėjas neturi galimybės pa-
tvirtinti), todėl gaištamas teisėjo darbo laikas, kuris galėtų būti efektyviau išnaudotas kitoms byloms. todėl 
rekomenduojama tokias funkcijas perduoti faktines sprendimų aplinkybes nagrinėjančioms institucijoms, no-
tarams, arba, es šalių pavyzdžiu, tokias funkcijas iš dalies automatizuoti. Remiantis teisingumo ministerijos 

33  teisingumo ministerijos darbo grupė teismams nebūdingoms funkcijoms, nesusijusioms su ginčų nagrinėjimu, nagrinėti sudaryta 
teisingumo ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu nr. 1R-52.
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darbo grupės išvadomis išskirtos šios teismų sistemos funkcijos, kurių metu dažnai nenagrinėjamos nei teisi-
nės, nei faktinės aplinkybės:

 f teismo leidimų išdavimas (civiliniame procese, kito asmens turto administravimo srityje);
 f antstolių veiksmų tvirtinimas;
 f santuokų nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu prašymų nagrinėjimas;
 f skolų, pagrįstų sutartimis ir neapmokėtų (pvz., už komunalines, telekomunikacijos paslaugas), priteisimas.

kita funkcijų aibė – tai tos funkcijos, kurias šiuo metu teismai vykdo, nes taip yra užtikrinama, kad kitų pro-
cese dalyvaujančių institucijų veiksmai bus peržiūrėti ir įvertinti. pačioms institucijoms ši teisė nesuteikiama 
baiminantis, kad jų sprendimai bus nepakankamai objektyvūs ar nevisapusiški. tačiau galutinio tvirtinimo 
teismams perdavimas nėra pagrindinės problemos – netinkamo dalyvaujančių institucijų darbo – spren-
dimas. teismai neturėtų tapti kitų valstybinių įstaigų darbą kontroliuojanti institucija, o greičiau būtų ins-
titucija ginčams, kylantiems dėl šių įstaigų sprendimų, nagrinėti. nors šių funkcijų grąžinimas į valstybines 
institucijas visų pirma reikalauja, kad būtų sutvarkyti vidiniai šių institucijų kontrolės procesai, toks funkcijų 
pasiskirstymas yra siektinas ilgajame periode. analizės metu pastebėta, kad pagrindinės į šią aibę paten-
kančios funkcijos yra kai kurie ikiteisminio tyrimo teisėjų atliekami procesiniai veiksmai, hipotekos funkcija 
bei dalies atp bylų nagrinėjimas.

Žemiau pateikiamas kiekvienos iš aukščiau išvardintų funkcijų aprašymas pagrindžiant, kodėl jos nėra tipiškos 
teismų sistemoje, ir kokioms teismų sistemai giminingoms institucijoms galėtų būti perduotos.

teismo leidimų išdavimas

Šiuo metu teismai išduoda teismo leidimus, susijusius su nepilnamečių asmenų teisės apsauga: 

 f leidimus veiksmams atlikti (sudaryti nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandorius, kai sutuok-
tiniai turi nepilnamečių vaikų);

 f leidimus nepilnamečių vaikų tėvams perleisti, įkeisti vaikų turtą ar kitaip suvaržyti teises į jį;
 f leidimus vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą;
 f leidimus sudaryti vaikų turto nuomos sutartį ilgesniam negu 5 metų laikui;
 f leidimus vaikų vardu sudaryti arbitražinį susitarimą;
 f leidimus vaikų vardu sudaryti paskolos sutartį, jeigu sutarties suma viršija 4 minimalių algų dydį;
 f leidimus investuoti vaikų pinigines lėšas, jeigu jų suma viršija 10 minimalių mėnesinių algų dydį.

Šių leidimų išdavimo klausimas nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka, remiantis vaiko teisių apsaugos 
tarnybos pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis. dažniausiai teismo sprendimas, ar išduoti atitinkamą lei-
dimą, remiasi kitų institucijų (pvz., vaiko teisių apsaugos tarnybos) parengta medžiaga ir didžioji dalis teismo 
sprendimų sutampa su pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis. todėl teisėjų darbas išduodant leidimus 
vertintinas kaip iš esmės techninis, o ne paremtas faktinių ar teisinių aplinkybių nagrinėjimu. tokiai veiklai 
nebūtina teisėjo kvalifikacija ir todėl šią funkciją siūlytina perduoti kitoms institucijoms (pvz., vaiko teisių ap-
saugos tarnybai) paliekant galimybę šių institucijų sprendimus skųsti teisme.
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antstolių veiksmų tvirtinimas

Šiuo metu teismuose tvirtinami antstolių veiklos metu sukuriami dokumentai ar nagrinėjami įvairūs 
antstolių veiksmai vykdymo procese: turto pardavimo iš varžytynių aktas, skolininko turto kuratoriaus 
paskyrimas, teisių perėmimo vykdymo procese paskyrimas, vykdomosios bylos nutraukimas ir kiti ants-
tolių procesiniai veiksmai. analizės metu pastebėta, kad antstolių veiksmai yra aiškiai reglamentuojami 
atitinkamų teisės aktų, be to, gali būti skundžiami teisme ir todėl nėra pagrindo teigti, jog jų veikla 
turėtų būti griežtai kontroliuojama teismų. be to, būtina pasakyti, jog skundus dėl antstolių veiksmų 
(kurie gali būti patvirtinti teismo) šiuo metu nagrinėja tas pats teismas, kuris tvirtino antstolių veiks-
mus. tokios situacijos sukelia didelį interesų konfliktą ir prisideda prie mažo visuomenės pasitikėjimo 
teismų sistema. atsižvelgiant į tai, kad antstolių veikla yra aiškiai reglamentuota ir gali būti skundžiama, 
be to, antstoliai yra draudžiami dėl veiksmais padarytos žalos atlyginimo, siūlytina atsisakyti teismuose 
vykdomo antstolių veiksmų tvirtinimo.

Santuokų nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu prašymų nagrinėjimas

Šiuo metu teismuose nagrinėjamos visos santuokų nutraukimo bylos. tačiau tais atvejais, kai sutuoktiniai ne-
turi nepilnamečių vaikų, dalintino nekilnojamojo turto ir kreditorinių įsiskolinimų (t. y. nėra jokių ginčytinų 
aspektų), nėra teisinių ar faktinių aplinkybių, kurias turėtų nagrinėti teisėjai. tokie prašymai savo esme panašūs 
į prašymus dėl santuokos sudarymo, kurie yra teikiami civilinės metrikacijos skyriams, o ne teismams. todėl 
siūloma ir tokių prašymų nagrinėjimą perduoti civilinės metrikacijos skyriams (kartu įpareigojant sutuoktinius 
sudaryti notarine tvarka patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių). Jei civiliniams metri-
kacijos skyriams dėl tam tikrų priežasčių šios funkcijos nepavyktų perduoti, svarstytina galimybė tokių prašymų 
svarstymą automatizuoti. vietoje to, kad būtų šaukiamas teismo posėdis, kuriame nagrinėjamas prašymas, 
prašymas galėtų būti pateikiamas e. formatu ir supaprastintu būdu patvirtinamas teisme. tokia prašymų na-
grinėjimo praktika jau taikoma kai kuriose es šalyse, neseniai buvo pritaikyta ir kaimyninės Latvijos teismų 
sistemoje.

Skolų, pagrįstų sutartimis ir neapmokėtų, priteisimas

Šiuo metu bylos dėl skolų už komunalines, telekomunikacijų, šildymo ir pan. paslaugas priteisimo yra na-
grinėjamos įprastinio proceso tvarka. tačiau šiose bylose ginčo atvejai yra reti, o daugelio tokių bylų teisi-
nės ir faktinės aplinkybės nereikalauja teisėjo sprendimo. todėl siūloma tokių bylų nagrinėjimą perduoti 
notarams. kaip ir kitais atvejais, galimybė skųsti teismui notaro sprendimą turėtų būti paliekama, tačiau 
pagrindinė tokių bylų nagrinėjimo funkcija galėtų būti perduota notarams ir nebūti vykdoma teismų siste-
moje. Jei notarams šios funkcijos dėl tam tikrų priežasčių nepavyktų perduoti, svarstytina galimybė tokių 
bylų svarstymą automatizuoti. vietoje to, kad būtų šaukiamas teismo posėdis, kuriame nagrinėjamas pra-
šymas pradėti procesą, prašymas galėtų būti pateikiamas e. formatu ir, teisėjui susipažinus su medžiaga, 
būtų automatiškai inicijuojamas skolos išieškojimo procesas. tokia neginčytinų skolų priteisimo praktika jau 
taikoma kai kuriose es šalyse.
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ikiteisminio tyrimo teisėjų atliekami procesiniai veiksmai

Šiuo metu teismai sankcionuoja veiksmus, vykdomus ikiteisminiame tyrime: 

 f tvirtina kratos, poėmio padarymo teisėtumą;
 f duoda sutikimą klausytis asmenų pokalbių, perduodamų elektroninių ryšių tinklais, daryti įrašus ar kontro-

liuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti ir kaupti;
 f skiria ekspertizes;
 f leidžia atlikti įtariamojo apklausą;
 f leidžia tirti privataus kaltinimo bylas.

Šios funkcijos teismų sistemai priskirtos dėl trijų esminių priežasčių. pirma, aukščiau išvardinti veiksmai pažei-
džia asmens privatumą ir todėl turėtų būti naudojami tik išskirtiniais ir būtinais atvejais. todėl reikia užtikrinti, 
kad tokie veiksmai būtų atliekami tik gavus atitinkamą patvirtinimą. Šiuo metu tokie patvirtinimai gaunami ne 
tik teisme, bet ir prokuratūroje, kur (dar iki prašant teismo leidimo) tokie veiksmai patvirtinami prokuroro, o kai 
kuriais atvejais – ir dviejų pareigūnų. dalies šių veiksmų tvirtinimą teismuose reglamentuoja ir es teisės aktai. 
tačiau darant prielaidą, kad prokuratūroje šie veiksmai tvirtinami objektyviai, atsižvelgiant į visas reikiamas 
aplinkybes, papildoma teismų sistemai priskirta kontrolės funkcija nėra būtina ir jos būtų galima atsisakyti (tais 
atvejais, kai tą leidžia es teisės aktai, pvz., skiriant ekspertizes).

antroji priežastis yra susijusi su galimu prokuratūros interesų konfliktu (t. y. poreikiu gauti kuo daugiau tyrimo 
duomenų) priimant sprendimus dėl tyrimo sankcionavimo. tokio interesų konflikto egzistavimą patvirtina ir 
seimo operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos 2010 m. sausį paskelbtos išvados, kad ikiteismi-
nio tyrimo metodai neretai netinkamai pasirenkami, todėl būtina gerinti operatyvinės veiklos kontrolę. viena 
dabartinės situacijos priežasčių – teisėjai dėl didelio darbo krūvio nepajėgia susipažinti su jiems pateikta iki-
teisminio tyrimo medžiaga ir todėl negali priimti objektyvių ir informuotų sprendimų. 

atsižvelgiant į teismų darbo krūvio pokyčius pastaraisiais metais mažai tikėtina, kad teisėjai galės skirti dau-
giau laiko prašymams dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų sankcionavimo nagrinėti ir taip sugriežtinti operatyvinės 
veiklos kontrolę. todėl siūlytina šios funkcijos atsisakyti ir perduoti ją prokuratūroms (kiek tai leidžia es teisės 
aktai). svarbu pažymėti, kad šią rekomendaciją galima įgyvendinti tik prokuratūrose užtikrinus tinkamą sank-
cionavimo kontrolę, kuri padėtų išvengti interesų konflikto tarp bylos tyrėjų ir sankcionavimo veiksmų tvirtin-
tojų. Šitaip ne tik būtų sumažintas teismų darbo krūvis, bet ir padidintas ikiteisminio tyrimo sankcionavimo 
efektyvumas – prokuratūroje yra visa ikiteisminio tyrimo medžiaga, todėl ši institucija galėtų priimti spren-
dimus pasiremdama visa esama informacija, o pats sprendimo priėmimas institucijos viduje vyktų sparčiau.

Hipotekos funkcija

Hipotekos funkcija taip pat nėra būdinga teismų sistemai. pagal 2007 m. patvirtintą Hipotekos registro vyk-
dymo koncepciją, dalis teismų funkcijų, susijusių su prašymais dėl hipotekos ar įkeitimo veiksmų, turi būti 
perduotos centrinei hipotekos įstaigai. analizės metu pastebėta, kad hipotekos teisėjai yra pavaldūs apylin-
kės teismams, nors dirba kitoje, ne teismui pavaldžioje, institucijoje (hipotekos skyriuje). dėl to kyla nemažai 
neaiškumų ir vykdant administracinę veiklą – hipotekos skyriaus darbuotojai turėtų vesti atskirą personalo ir 
finansinę apskaitą, veikti kaip atskira institucija. tačiau analizės metu nustatyta, kad praktiškai šios funkcijos 
gali būti vykdomos ir teismo darbuotojų, todėl tampa neaišku, kuri veikla yra hipotekos, o kuri – teismo. be to, 
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interviu metu išaiškėjo, kad teisėjai nėra patenkinti darbu su hipotekos bylomis ir laikas, praleistas atliekant šią 
veiklą, neretai turi neigiamą poveikį teisėjo kompetencijai nagrinėti bendrosios teisenos bylas. todėl siūloma 
hipotekos funkciją visiškai atskirti nuo teismų, kai kuriuos veiksmus perduodant vykdyti centrinei hipotekos 
įstaigai (ar jos skyriams), kitus – notarams. toks perskirstymas sumažintų teismų sistemos darbo krūvį, įgy-
vendintų vieno langelio principą asmenims, teikiantiems prašymus dėl hipotekos ar įkeitimo veiksmų, taip pat 
panaikintų neaiškumus, kylančius dėl veiklos organizavimo dabartiniuose hipotekos skyriuose.

atP bylų nagrinėjimas

Šiuo metu teismai nagrinėja atp bylas (pvz., susijusias su kelių eismo taisyklių pažeidimais). Šių bylų nagrinėji-
mo kompetencija teismų sistemai buvo perduota pakeitus atitinkamas atpk nuostatas (anksčiau tai atliko kon-
trolę vykdančios institucijos). kaip minėta ankstesniuose šio dokumento skyriuose, dėl šių pakeitimų gerokai 
padidėjo apylinkių teismų, taip pat ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, darbo krūvis. svarbu pasaky-
ti, kad viena iš priežasčių, kodėl šių bylų nagrinėjimo kompetencija perduota teismams, buvo siekis užtikrinti, 
jog kontrolę vykdančios institucijos (pvz., policija) nepiktnaudžiautų, būtų užtikrintos nusižengusių asmenų 
teisės. taip pat kompetencijos perdavimą lėmė teisės aktų pokyčiai, numatantys atp bylose taikyti turto kon-
fiskaciją bei laisvės apribojimą. tokio pobūdžio sprendimus pagal konstituciją gali priimti tik teismas. tačiau 
dalyje atp bylų, ypač susijusių su kelių eismo taisyklių pažeidimais, faktinės ir teisinės aplinkybės dažniausiai 
nėra ginčijamos, todėl manytina, kad šiose bylose teismų atliekama kontrolė yra perteklinė. siūloma, kad atp 
bylos dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų tais atvejais, kai sankcijose nėra numatyta turto konfiskacija arba 
administracinis areštas, arba skiriama nedidelio dydžio bauda, būtų perduotos nagrinėti institucijoms, surašiu-
sioms atp protokolus, o teismams priskirti tik skundų dėl pareigūnų priimtų nutarimų peržiūrėjimo funkciją. 
taip būtų sumažintas dalies teismų darbo krūvis, taip pat atsisakyta perteklinės kontrolės funkcijos, dėl kurios 
lėčiau vyksta šių bylų nagrinėjimo procesas.

Šiame skyriuje pateikti ne visi teisingumo ministerijos darbo grupės pasiūlymai dėl teismams nebūdingų funk-
cijų, nesusijusių su ginčų nagrinėjimu, peržiūrėjimo. dalis šiame dokumente nepateiktų siūlymų yra labai glau-
džiai susiję su teisine specifika ir iš veiklos efektyvumo perspektyvos juos įvertinti sudėtinga (ypač neatlikus 
susijusių institucijų veiklos procesų analizės), kita dalis neturėtų įtakos teismų veiklos efektyvumui. manytina, 
kad teismų sistemai nebūdingų funkcijų analizė negali būti vien teisinio pobūdžio, bet taip pat turi įtrauk-
ti ir veiklos organizavimo aspektus. tikėtina, kad aukščiau aprašyti perteklinės kontrolės bei nepakankamos 
informacijos sprendimui priimti aspektai yra vieni iš dažniausių, kurie gali būti taikomi vertinant galimybes 
atsisakyti dalies teismų sistemos funkcijų, ar atvirkščiai – perduoti papildomas funkcijas.
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5. Aptarnavimo lygio teismuose analizė

es valstybių teismų sistemose pastebima tendencija, kad teismų veikla pradedama vertinti ir iš asmenų, be-
sikreipiančių į teismus, aptarnavimo perspektyvos. aptarnavimo lygio vertinimas turėtų būti sudėtinė visapu-
siškos kokybės vadybos sistemos dalis. Galėtų būti sukurta ir atskira aptarnavimo lygio vertinimo sistema, kuri 
apimtų daugiau aspektų nei kokybės vadybos sistema. kadangi į teismus besikreipiančių asmenų grįžtamasis 
ryšys yra vienas iš geriausių būdų pokyčiams teismų veiklos procesuose įvertinti, šiame skyriuje analizuoja-
mas dabartinis į teismus besikreipiančių asmenų pasitenkinimas įvairiais teismų veiklos aspektais – aptariami 
į teismus besikreipiančių asmenų apklausos rezultatai. Remiantis šios apklausos išvadomis, antroje skyriaus 
dalyje pateikiamos rekomendacijos, kaip galėtų būti keliamas aptarnavimo lygis teismuose, taip pat pateikiami 
siūlymai, kaip vertinti teismų pasiruošimą kokybiškai aptarnauti besikreipiančius asmenis ir aptarnavimo lygio 
kitimą. skyriaus pabaigoje aptariami prioritetiniai teismų informacijos mainų kanalai.

5.1.   Į teismus besikreipiančių asmenų apklausa

Šiame analizės skyriuje pateikiami į teismus besikreipiančių asmenų apklausos rezultatai. apklausos anketoje 
buvo 13 klausimų (iš jų 11 uždarų, 2 – atviri): 1–11 klausimuose respondentų prašyta penkių balų sistema 
(1 – žemiausias įvertinimas, 5 – aukščiausias įvertinimas) įvertinti įvairius aspektus, susijusius su aptarnavimo 
lygiu, administravimo kokybe ir informacijos pateikimu Lietuvos Respublikos teismuose, 12–13 klausimuose – 
nurodyti teigiamus ir neigiamus bendravimo su teismais aspektus. Žemiau aprašyti klausimai ir apibendrinti 
atsakymų į kiekvieną klausimą rezultatai.

1 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų materialines sąlygas: teismo raštinės įrengimą, teismo posėdžių 
laukimo sąlygas, teismo posėdžių salių patogumą, kitų teismo patalpų kokybę ir kt.

16 diagrama. atsakymų apie teismų materialines sąlygas pasiskirstymas 
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Rezultatai. bendras visų apklausos respondentų atsakymų vidurkis yra 3,46, abiejų tikslinių grupių vertini-
mai skiriasi nežymiai. 80 % internetinės apklausos anketas užpildžiusiųjų ir 82 % į apklausos klausimus raštu 
atsakiusiųjų asmenų materialines sąlygas įvertino vidutiniškai arba geriau nei vidutiniškai. tik 6 % visų res-
pondentų šį aspektą įvertino žemiausiu balu. todėl galima teigti, kad vidutiniškai respondentai teismo raštinės 
įrengimą, teismo posėdžių laukimo sąlygas, teismo posėdžių salių patogumą, kitų teismo patalpų kokybę ir kt. 
materialines sąlygas vertina teigiamai. tačiau atskirai išanalizavus iš teismų gautas apklausos anketas galima 
pastebėti, kad vertinimai smarkiai skiriasi tarp teismų (vidutiniai vidurkių svyravimai siekia 51 %). blogiausiai 
įvertintos Šakių rajono apylinkės teismo (vidurkis – 1,6 balo), pasvalio rajono apylinkės teismo (vidurkis – 2 ba-
lai) ir vilniaus miesto 4 apylinkės teismo (vidurkis – 2,7 balo) materialinės sąlygos. aukščiausiai buvo įvertintos 
materialinės sąlygos anykščių rajono apylinkės teisme (vidurkis – 4,6 balo) ir Rokiškio rajono apylinkės teisme 
(vidurkis  – 4,4  balo). internetinės apklausos respondentų atsakymai skyrėsi mažiau, tikėtina, todėl, kad jie 
vertino ne vieną konkretų teismą, bet bendrą turimą įvaizdį apie teismų materialines sąlygas. Galima daryti 
prielaidą, kad asmenys, kurių darbas susijęs su teismais, gali palyginti daugiau teismų, kuriuose yra buvę, todėl 
jų atsakymai yra objektyvesni.

2 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų teikiamas administracines / procesines paslaugas: galimybes susi-
pažinti su bylos medžiaga, ją kopijuoti, pateikti ir gauti dokumentus ir kt.  

17 diagrama. atsakymų apie teismų teikiamas administracines / procesines paslaugas pasiskirstymas 

Rezultatai. apklausos anketas raštu pildę respondentai šį aspektą vidutiniškai įvertino 4,07 balo, o interne-
tinės apklausos dalyviai – 2,83 balo. 77 % anketas raštu užpildžiusių asmenų teismų teikiamas administraci-
nes / procesines paslaugas įvertino geriau nei vidutiniškai. 75 % internetinės apklausos respondentų šį aspektą 
įvertino vidutiniškai arba blogiau nei vidutiniškai. taigi apklausos anketas internetu pildę respondentai teismų 
teikiamas administracines  / procesines paslaugas vertina blogiau nei apklausos dalyviai, užpildę teismuose 
dalintas anketas. taip pat reikia pasakyti, kad internetinės apklausos respondentai šį teismų veiklos aspektą 
įvertino žemiausiai iš visų su internetine komunikacija nesusijusių klausimų.
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3 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų darbuotojų (išskyrus teisėjus) aptarnavimo lygį: mandagumą, pa-
slaugumą, geranoriškumą ir kt.  

18 diagrama. atsakymų apie teismų darbuotojų (išskyrus teisėjus) aptarnavimo lygį pasiskirstymas 

Rezultatai. Šiam aspektui apklausos raštu respondentai vidutiniškai skyrė 4,4 balo, o pildžiusieji internetinės 
apklausos anketas – 3,04 balo. 88 % respondentų, užpildžiusių teismuose dalintas anketas, teismų darbuotojų 
aptarnavimo lygį įvertino geriau nei vidutiniškai, tačiau didesnė dalis (67 %) internetinės apklausos dalyvių šį 
aspektą vertino vidutiniškai ar blogiau nei vidutiniškai. pabrėžtina, kad respondentai, pildę apklausos anketas 
raštu, šį aspektą įvertino aukščiausiai iš visų apklausoje vertintų aspektų. 

4 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų interneto svetaines: informacijos pakankamumą, aktualumą, na-
vigacijos patogumą ir kt.  

19 diagrama. atsakymų apie teismų interneto svetaines pasiskirstymas 

Rezultatai. teismuose dalintas apklausos anketas pildę respondentai vidutiniškai šį aspektą įvertino 3,5 balo, 
o internetinės apklausos dalyviai – 2,58 balo. daugiau nei 80 % respondentų, pildžiusių teismuose dalintas 
apklausos anketas, teismų interneto svetaines įvertino vidutiniškai arba geriau nei vidutiniškai, tačiau tokia 
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pat internetinės apklausos dalyvių dalis šį aspektą įvertino vidutiniškai ar blogiau nei vidutiniškai. beveik 20 % 
užpildžiusiųjų teismuose dalintas anketas teismų interneto svetaines įvertino aukščiausiu balu, tačiau tokiu 
balu šio aspekto neįvertino nė vienas internetinės apklausos respondentas. svarbu pasakyti, kad internetinės 
apklausos respondentai teismų interneto svetaines įvertino žemiausiai iš visų vertintų aspektų.

5  apklausos klausimas. Įvertinkite teismų darbuotojų (išskyrus teisėjų) žodžiu suteikiamą informaciją ne 
teisiniais klausimais: jos aiškumą, išsamumą, pateikimo operatyvumą ir kt. 

20 diagrama. atsakymų apie teismų darbuotojų žodžiu suteikiamą informaciją ne teisiniais klausimais 
pasiskirstymas 

Rezultatai. Šiam aspektui vidutiniškai aukštesnį balą skyrė respondentai, pildę apklausos anketas raštu (4,31 balo), 
negu pildžiusieji internetinės apklausos anketas (2,95 balo). 94 % respondentų, užpildžiusių teismuose dalintas ap-
klausos anketas, darbuotojų žodžiu suteikiamą informaciją ne teisiniais klausimais įvertino geriau nei vidutiniškai. 
daugiau nei 65 % internetinės apklausos dalyvių šį aspektą įvertino vidutiniškai arba blogiau nei vidutiniškai. 

6 apklausos klausimas. Įvertinkite teismuose pateikiamą bendrojo pobūdžio informaciją (apie teismingumą, 
darbo laiką ir kt.): jos išsamumą, aiškumą, prieinamumą ir kt.  

21 diagrama. atsakymų apie teismuose pateikiamą bendrojo pobūdžio informaciją pasiskirstymas 
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Rezultatai. Šį aspektą apklausos raštu respondentai vidutiniškai įvertino 4,24  balo, o internetinės apklau-
sos – 3,42 balo. 91 % respondentų, pildžiusių apklausos anketas raštu, ir 53 % užpildžiusiųjų internetinės ap-
klausos anketas šį aspektą įvertino geriau nei vidutiniškai. vertinant šio klausimo rezultatus galima teigti, jog 
abi tikslinės grupės teismuose pateikiamą bendrojo pobūdžio informaciją vertina teigiamai. tai buvo geriausiai 
įvertintas aspektas respondentų, pildžiusių apklausos anketas internetu, grupėje.

informacijos teikimo internetu / telefonu / raštu / atvykus į teismą įvertinimas

7 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją internetu: informacijos teikimo patogumą, 
greitį, kokybę, atitiktį Jūsų poreikiams ir kt.  

22 diagrama. atsakymų apie teismų teikiamą informaciją internetu pasiskirstymas 

Rezultatai. Šį aspektą apklausos anketas raštu pildę respondentai vidutiniškai įvertino 3,59 balo, o interneti-
nės apklausos respondentai – 2,65 balo. 58 % pildžiusiųjų apklausos anketas raštu teismų teikiamą informaciją 
internetu įvertino geriau nei vidutiniškai. 51 % internetinės apklausos dalyvių šį aspektą įvertino blogiau nei 
vidutiniškai. Lyginant šio ir 4-ojo klausimo rezultatus galima teigti, kad internetinės apklausos respondentai 
geriau vertina teismų teikiamos informacijos internetu greitį ir kokybę negu teismų interneto svetainėse esan-
čios informacijos pakankamumą, aktualumą, navigacijos patogumą. vienoda raštu pildžiusių apklausos anke-
tas respondentų dalis geriau nei vidutiniškai vertina teismų interneto svetaines ir teismų teikiamą informaciją 
internetu.

8 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją telefonu: informacijos teikimo patogumą, 
greitį, kokybę, atitiktį Jūsų poreikiams ir kt.  
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23 diagrama. atsakymų apie teismų teikiamą informaciją telefonu pasiskirstymas 

Rezultatai. vidutiniškai šį aspektą respondentai, pildę teismuose dalintas apklausos anketas, įvertino 
4,12 balo, o internetinės apklausos dalyviai – 2,98 balo. 84 % pildžiusiųjų anketas raštu šį aspektą įvertino 
geriau nei vidutiniškai ir tik 5 % – blogiau nei vidutiniškai. pasiskirstymas tarp internetinės apklausos respon-
dentų tolygus (40 % geriau ir 40 % blogiau nei vidutiniškai). pažymėtina, kad šis teismų komunikacijos būdas 
abiejų respondentų grupių buvo įvertintas gerokai žemiau nei bendravimas raštu ar atvykstant į teismą.

9 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją raštu: informacijos teikimo patogumą, greitį, 
kokybę, atitiktį Jūsų poreikiams ir kt.  

24 diagrama. atsakymų apie teismų teikiamą informaciją raštu pasiskirstymas 

Rezultatai. 85 % apklausos raštu ir 51 % internetinės apklausos respondentų teismų teikiamą informaciją 
raštu įvertino geriau nei vidutiniškai. nė vienas anketą raštu pildęs apklausos dalyvis neįvertino šio aspekto 
žemiausiu balu. apžvelgiant šio klausimo rezultatus galima teigti, kad teismuose dalintas anketas pildę res-
pondentai teismų teikiamą informaciją įvertino geriau negu dalyvavusieji internetinėje apklausoje. Šis komu-
nikacijos būdas taip pat buvo įvertintas geriau nei informacijos teikimas internetu ar telefonu.
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10 apklausos klausimas. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją atvykus į teismą: informacijos teikimo pa-
togumą, greitį, kokybę, atitiktį Jūsų poreikiams ir kt.  

25 diagrama. atsakymų apie teismų teikiamą informaciją atvykus į teismą pasiskirstymas 

Rezultatai. apklausos anketas raštu pildę respondentai vidutiniškai šiam aspektui skyrė 4,31 balo, o inter-
netinės apklausos dalyviai – 3,42 balo. 92 % apklausos anketas raštu pildžiusių ir 51 % internetinėje apklau-
soje dalyvavusių respondentų teismų teikiamą informaciją atvykus į teismą įvertino geriau nei vidutiniškai. 
apibendrinant atsakymų į šį klausimą rezultatus galima teigti, jog blogiau nei vidutiniškai šį aspektą įvertino 
daugiau internetinės apklausos dalyvių, lyginant su apklausos raštu respondentais (atitinkamai 27 % ir 4 %). 
abi respondentų grupės šį komunikacijos kanalą įvertino geriausiai.

apklausos klausimų apie komunikacijos būdus rezultatų apibendrinimas

26 diagrama. komunikacijos kanalų įvertinimas

abi respondentų grupės komunikacijos būdus įvertino labai panašiai  – geriausiai įvertintas informacijos 
teikimas atvykus į teismą (internetinės apklausos respondentai vidutiniškai vertino 3,42  balo, apklausos 
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raštu dalyviai – 4,31 balo), blogiausiai – informacijos teikimas internetu (atitinkamai 3,9 balo ir 2,65 balo). 
pabrėžtina, kad geriausiai vertinami laikui imlūs komunikacijos būdai (komunikacija raštu ir atvykstant į 
teismą), o modernesni ir mažiau laiko sąnaudų reikalaujantys būdai (informacijos teikimas internetu bei 
telefonu) vertinami prasčiau.

11 apklausos klausimas. Įvertinkite teismuose taikomą administracine tvarka teikiamų skundų (pvz., dėl 
raštinės darbuotojų elgesio, nekokybiško kopijavimo ir kt.) valdymą: jų priėmimo būdus, nagrinėjimo greitį, 
atsakymų kokybę ir kt.  

27 diagrama. atsakymų apie teismuose taikomą administracine tvarka teikiamų skundų valdymą 
pasiskirstymas 

Rezultatai. Šį aspektą respondentai, pildę teismuose dalintas apklausos anketas, vidutiniškai įvertino 
4,1 balo, o internetinės apklausos dalyviai – 3,08 balo. 76 % apklausos raštu respondentų teismuose taikomą 
administracine tvarka teikiamų skundų valdymą įvertino geriau nei vidutiniškai. didesnė internetinės apklau-
sos dalyvių dalis (55 %) šį aspektą įvertino vidutiniškai arba blogiau nei vidutiniškai. 

12 ir 13 apklausos klausimų atsakymų analizė

paskutiniuose dviejuose klausimuose apklausos respondentų prašyta įvardinti teigiamus ir neigiamus bendra-
vimo su teismais aspektus. tuo buvo siekiama nustatyti ir įvertinti, kokios bendravimo su teismais sritys galėtų 
būti patobulintos. Žemiau pateikiama pagrindinių įvardintų aspektų santrauka.

teigiami aspektai (pirmiau pateikiami dažniausiai pasikartoję aspektai): 

 f malonus aptarnavimas ir paslaugumas (33 % gautų atsakymų);
 f greitas išsamios informacijos apie bylas gavimas (23 % gautų atsakymų);
 f greitas aptarnavimas (8 % gautų atsakymų);
 f profesionalumas (8 % gautų atsakymų);
 f teisėjų geranoriškumas ir supratingumas (7 % gautų atsakymų).
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neigiami aspektai (pirmiau pateikiami dažniausiai pasikartoję aspektai): 

 f elgsenos savybių, kurių reikalaujama iš interesantus aptarnaujančio personalo, trūkumas (16 % gautų at-
sakymų);

 f sudėtingos procedūros (10 % gautų atsakymų);
 f sunku prisiskambinti telefonu (8 % gautų atsakymų);
 f dideli teismų darbo krūviai – užsitęsęs laikas (8 % gautų atsakymų);
 f teisingumo trūkumas (8 % gautų atsakymų);
 f patalpų trūkumas (5 % gautų atsakymų);
 f elektroninių paslaugų trūkumas: negalima pateikti dokumentų naudojantis el. parašu, negalima susipa-

žinti su bylos medžiaga el. būdu (5 % gautų atsakymų).

Rezultatų analizės išvados

28 diagrama. apklausos atsakymų balų vidurkis (abi tikslinės grupės) 

abi tikslinės grupės įvertino teismų teikiamą informaciją atvykus į teismą, teismuose pateikiamą bendrojo po-
būdžio informaciją ir teismų teikiamą informaciją raštu. blogiausiai buvo įvertintos teismų interneto svetainės 
ir teismų teikiama informacija internetu. taigi respondentai geriausiai vertina aspektus, susijusius su tiesiogi-
niu bendravimu, ir blogiausiai – teismų teikiamas internetines paslaugas. 

29 diagrama. apklausos atsakymų balų vidurkis (tik respondentai, pildę apklausos anketą raštu)
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teismuose dalintas apklausos anketas pildę respondentai geriausiai įvertino teismų darbuotojų (teisėjai ne-
buvo vertinami) aptarnavimo lygį, žodžiu suteikiamą informaciją ne teisiniais klausimais ir teismų teikiamą 
informaciją atvykus į teismą, o blogiausiai – teismų materialines sąlygas, teismų interneto svetaines ir teismų 
teikiamą informaciją internetu. todėl galima teigti, kad ši tikslinė grupė geriausiai įvertino tuos aspektus, kurie 
taip pat susiję su tiesioginiu bendravimu. taip pat ši tikslinė grupė vidutiniškai įvertino visus klausimus teigia-
mai (atsakymų vidurkis visais atvejais viršijo 2,5 balo). 

30 diagrama. apklausos atsakymų balų vidurkis (tik respondentai, pildę apklausos anketas internetu)

internetinės apklausos respondentai geriausiai įvertino teismuose pateikiamą bendrojo pobūdžio informaciją 
ir teismų teikiamą informaciją atvykus į teismą, o blogiausiai – teismų interneto svetaines ir teismų teikia-
mą informaciją internetu. kadangi numanoma, kad internetinės apklausos anketas dažniausiai pildė policijos 
pareigūnai ir antstoliai, galima teigti, jog savo profesinėje veikloje su teismais susiduriantys asmenys visus 
apklausos aspektus vertina blogiau nei kiti apklausos dalyviai. 

vertinant paskutiniųjų klausimų atsakymus galima teigti, kad dažniausiai respondentų paminėti teigiami as-
pektai yra malonus ir paslaugus aptarnavimas bei greitas išsamios informacijos apie bylas gavimas. tačiau prie 
neigiamų aspektų įtrauktas elgsenos savybių, kurių reikalaujama iš interesantus aptarnaujančio personalo, 
trūkumas ir pernelyg sudėtingos procedūros (pvz., susipažįstant su bylos medžiaga). taigi galima teigti, kad 
respondentų minėti aspektai skyrėsi vertinant skirtingus teismus. taip pat dalis respondentų paminėjo tai, jog 
sudėtinga prisiskambinti į teismą: telefonu atsiliepiama labai retai arba iš viso neatsiliepiama. Respondentai 
taip pat įvardino didelius teismų darbo krūvius, dėl kurių užsitęsia įvairūs procesai. dar vienas neigiamas aspek-
tas – elektroninių paslaugų trūkumas, taip pat sunkinantis informacijos gavimą ir eikvojantis besikreipiančių 
asmenų laiką. 

apibendrinant į teismus besikreipiančių asmenų apklausos rezultatus galima teigti, kad teismų veikla, susijusi 
su asmenų aptarnavimu, yra tobulintina keliais aspektais. pirma, turi būti labiau panaudojamos moderniosios 
technologijos, padidėti komunikacijos internetu apimtys, atnaujintos teismų interneto svetainės. taip pat svar-
bu suvienodinti aptarnavimo lygį teismuose, nustatyti bendrą aptarnavimo metodiką, nes apklausos rezultatai 
rodo, kad situacija nėra vienoda visuose teismuose. be to, turi būti sprendžiamos aktualiausios problemos – su-
dėtingos procedūros, elgsenos savybių, kurių reikalaujama iš interesantus aptarnaujančio personalo, trūkumas.
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5.2.  kokybiško aptarnavimo kriterijai teismų sistemoje

kaip aprašyta ankstesniuosiuose skyriuose, kitų es valstybių teismų sistemose vis daugiau dėmesio skiriama as-
menų, besikreipiančių į teismus, aptarnavimui. Įvairiomis kokybės vadybos iniciatyvomis ne tik siekiama užtikrin-
ti teisėjų priimamų sprendimų kokybę (pvz., nyderlanduose vykdomos teisėjų tarpusavio peržiūros, kurių metu 
analizuojamos realios teismo posėdžių situacijos, aptariama, kaip galima jas efektyviau ir kokybiškiau suvaldyti), 
bet ir kelti asmenų pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir procesinėmis paslaugomis, teismų taikomais 
komunikacijos būdais ar kitais, tiesiogiai su priimamais sprendimais nesusijusiais, teismų veiklos aspektais.

atsižvelgiant į tai, jog 5 Lietuvos teismuose planuojama diegti kokybės vadybos sistemas, svarbu, kad jos taip 
pat apimtų ir besikreipiančių asmenų aptarnavimo aspektą. apklausos rezultatai rodo, kad besikreipiančių as-
menų aptarnavimas nėra pakankamai kokybiškas ir teismų sistemoje turėtų būti pradėtos iniciatyvos, skirtos 
aptarnavimo kokybei gerinti. todėl siūloma parengti principus, kaip tobulinti asmenų aptarnavimą teismuose, 
taip pat nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų vertinamas aptarnavimo lygis. Lietuvos viešojo sektoriaus 
patirtis rodo, kad tinkamai įgyvendintos kokybės vadybos iniciatyvos aptarnavimo srityje gali padėti geriau 
tenkinti suinteresuotų asmenų poreikius, didinti organizacijos administracinės veiklos efektyvumą ir skaidru-
mą. pavyzdžiui, valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgyvendintas 
projektas „mokesčių mokėtojų aptarnavimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje standartų įgyvendinimas“ pa-
dėjo išlaikyti aukštą aptarnavimo lygį (78 % valstybinės mokesčių inspekcijos apklaustų asmenų manė, kad 
verta valstybinę mokesčių inspekciją pagirti už gerą aptarnavimą), valstybinės mokesčių inspekcijos darbuoto-
jai nuosekliau siekia užsibrėžtų tikslų, domisi keliamais reikalavimais, periodiškai aptaria vertinimų rezultatus 
ir kartu ieško sprendimų, kaip dar patobulinti aptarnavimo kokybę valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2010). valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinus projektą „elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema“ greičiau ir 
kokybiškesnius duomenis apie asmens draustumą gauna kitos institucijos ir įstaigos, kurioms ši informacija 
reikalinga tiesioginėje veikloje, draudėjai pranešimus apie socialinį draudimą gali pateikti elektroniniu būdu, 
šitaip taupydami laiką ir išteklius (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2010).   

todėl šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl kokybiško asmenų aptarnavimo kriterijų teismuose nu-
statymo. visų pirma aptariami siūlymai atlikti paruošiamąsias veiklas, kurios leistų užtikrinti, kad kokybiško 
aptarnavimo sąvoka vienodai suprantama visuose teismuose, teismų darbuotojai yra pasirengę tinkamai 
bendrauti su besikreipiančiais asmenimis ir kt. antra, pateikiamas kontrolinis kokybiško aptarnavimo kriterijų 
sąrašas. pagal šiame sąraše esančius kriterijus siūloma vertinti teismų pasirengimą kokybiškai aptarnauti besi-
kreipiančius asmenis. trečia, pateikiamas siūlomas aptarnavimo lygio vertinimo ir stebėsenos modelis. skyrius 
baigiamas prioritetinių komunikacijos kanalų analize ir jos išvadomis.

5.2.1.  Rekomendacijos dėl paruošiamųjų veiklų

prieš pradedant sistemingai vertinti aptarnavimo lygį teismuose, nustatant kokybiško aptarnavimo kriterijus 
bei įgyvendinant struktūrinius pakeitimus, siūloma atlikti keletą paruošiamųjų veiklų, kurios padėtų užtikrinti, 
kad tolesnės aptarnavimo lygio kėlimo iniciatyvos bus sėkmingos.
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 f teismų aptarnavimo veiklų sričių nustatymas. prieš pradedant nagrinėti teismų aptarnavimo kokybę 
reikėtų atskirti, kokios teismų veiklų sritys yra priskiriamos prie aptarnavimo, kurio kokybė gali būti ver-
tinama (pvz., teikiama informacija apie reikiamus pristatyti dokumentus, apie išduotą leidimą ir t. t.), ir 
paslaugas, kurių kokybė negali būti vertinama (pvz., bylos nutarties pagrįstumas, asmens pasitenkinimas 
bylos baigtimi), nustatyti detalūs kokybės vertinimo rodikliai. svarbu paminėti, kad kai kurios su aptar-
navimu susijusios veiklos sritys ir jų vertinimo rodikliai bus nustatyti diegiant kokybės vadybos sistemas 
teismuose. tačiau kokybės vadybos sistemos bus diegiamos pagal iso reikalavimus, todėl vien šių sistemų 
diegimo metu atlikta analizė nebus pakankama norint sukurti visapusišką aptarnavimo lygio vertinimo 
sistemą. iso reikalavimai numato, kad turi būti vertinami procesų efektyvumo rodikliai, o visapusiška ap-
tarnavimo sistema turėtų nustatyti rodiklius kiekvienam teismo darbuotojui individualiai, taip pat detaliau 
vertinti aptarnavimą (pagal iso reikalavimus užtenka vertinti tik suinteresuotų asmenų pasitenkinimą, o 
ne įvairius aptarnavimo aspektus).

 f teismų darbuotojų apmokymas. teismų darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su asmenimis, turėtų 
išmanyti aptarnavimo principus ir elgesio normas, turėti jų taikymo įgūdžių. Šios jų kompetencijos bei įgū-
džiai turėtų būti nuolatos tobulinami ir vertinami.

 f Skundų teikimo galimybių sudarymas. asmenims turi būti sudarytos galimybės įvairiomis komuni-
kacijos priemonėmis pareikšti nusiskundimus  / palikti atsiliepimus apie teismo suteiktas paslaugas. Šie 
atsiliepimai neturėtų būti tik svarstomi administracine tvarka (tai ir šiuo metu daroma teismuose), o turėtų 
būti galimybė pateikti juos laisva forma, nepasirašytus. Šie atsiliepimai galėtų būti naudojami tolesnėms 
aptarnavimo lygio kėlimo iniciatyvoms diegti.

 f kokybiško aptarnavimo principų parengimas. siekiant bendros kokybiško aptarnavimo praktikos teis-
mų sistemoje turi būti parengti dokumentai, reglamentuojantys paslaugų teikimo procesus ir pagrindinius 
reikalavimus: bendravimo su paslaugų gavėju principai (aptarnavimo kultūra), reakcijos į klausimus greitis, 
atsakymų pateikimo greitis. su apibrėžtais principais turėtų būti supažindinti visi atsakingi darbuotojai.

5.2.2.  Rekomendacijos dėl kokybiško aptarnavimo kriterijų nustatymo

Žemiau pateikiamas kokybiško asmenų aptarnavimo kriterijų sąrašas, sudarytas remiantis apklausos rezultatais 
ir veiklos procesų analizės metu pastebėtais veiklos netobulumais. Šis kriterijų sąrašas galėtų būti naudojamas 
kaip kontrolinis sąrašas – juo remiantis galima tikrinti, ar teisme sudarytos sąlygos kokybiškai aptarnauti su-
interesuotus asmenis. Reikia pasakyti, kad šių kriterijų įgyvendinimas teisme nebūtinai reiškia, kad teisme bus 
teikiamas kokybiškas aptarnavimas – remiantis sąrašu gali būti nustatyta, ar tam sudarytos tinkamos sąlygos.

teismo infrastruktūra

 f teisme sudarytos sąlygos patogiai laukti teismo posėdžių pradžios (sėdimos vietos koridoriuose, atskira 
laukiamoji salė ir pan.).

 f teisme yra atskiras kambarys, kuriame suinteresuoti asmenys gali susipažinti su bylos medžiaga.
 f teisme yra atskira posėdžių salė ar kita patalpa, kurioje gali būti apklausiami nepilnamečiai, įslaptinti liu-

dytojai ir kiti asmenys užtikrinant, kad jiems nebus daromas psichologinis spaudimas ir jie saugiai jaučiasi.
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informacijos teikimas teisme

 f teismo laukiamajame (ar prie įėjimo) yra atsakingas teismo darbuotojas, kuris gali suteikti informaciją, 
kaip patekti į reikiamas teismo patalpas.

 f teismo raštinėje (ar kitame skyriuje) yra darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą telefonu ir atvy-
kusiems asmenims apie bylos nagrinėjimo eigą (informaciją šie darbuotojai gautų iš Liteko sistemos – 
toks principas jau yra taikomas, pvz., vilniaus apygardos teisme) ir kt.

 f teismo laukiamajame (ar kitose viešose patalpose) pateikiama bendro pobūdžio informacija apie teismo 
veiklą, reikalavimai, kaip turi būti rengiami procesiniai dokumentai (pvz., kaip surašomas skundas), nu-
rodomas teismo darbo laikas, už įvairius teismo veiklos aspektus atsakingi asmenys ir jų kontaktai. pažy-
mėtina, kad teismo darbuotojai konsultacijų neturėtų teikti – visa ši informacija turėtų būti pateikta be 
papildomų teisės aktų interpretacijų.

 f teismo interneto svetainėje pateikiama aktuali bendrojo pobūdžio informacija apie teismą.
 f teismo interneto svetainėje pateikiama informacija apie tai, kaip turi būti rengiami procesiniai dokumentai 

(teisės aktų reikalavimai, procesinių dokumentų pavyzdžiai).
 f teisme skelbiamas posėdžių laikas ir nurodomos posėdžių salės, kuriose vyksta posėdžiai.

asmenų aptarnavimas teisme

 f teisme taikomas vieno langelio aptarnavimo principas – asmuo visus procesinius dokumentus gali pateikti 
viename teismo skyriuje, ten taip pat priimami neprocesiniai dokumentai, yra galimybė sumokėti už bylos 
medžiagos kopijų darymą34 (jei būtų nuspręsta teismuose palikti galimybę sumokėti už kopijas kasoje).

 f teismo interneto svetainėje yra galimybė teikti informacijos užklausas, pateikti skundus dėl teismo admi-
nistracijos veiklos. pažymėtina, kad tam tikrais atvejais (kai teikiamas prašymas pagal Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarime „dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo 
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtini-
mo“ apibrėžtą prašymo sąvoką) turėtų būti naudojamas elektroninio parašo funkcionalumas.

 f teisme galima rezervuoti laiką susipažinti su konkrečios bylos medžiaga (tą galima padaryti ir internetu).
 f teisme su bylomis galima susipažinti visą laiką, išskyrus kai vyksta bylos nagrinėjimas posėdyje ar teisėjas 

rengia bylos procesinius dokumentus.

5.2.3.  Rekomendacijos dėl aptarnavimo kokybės vertinimo 

kaip minėta ankstesniuose skyriuose, kokybiško asmenų aptarnavimo kriterijų sąrašas padėtų nustatyti, ku-
rie teismai yra pasirengę kokybiškai aptarnauti suinteresuotus asmenis, bet ne tai, ar aptarnavimas iš tiesų 
yra kokybiškas. Faktinę aptarnavimo kokybę galima įvertinti tik gavus grįžtamąjį ryšį iš aptarnautų asmenų, 
t. y. vykdant jų apklausas ar kitaip sužinant jų nuomonę. todėl siūloma teismų sistemoje pradėti sistemingai 
(kasmet) vykdyti į teismus besikreipiančių asmenų apklausas, kurių metu jie galėtų įvertinti įvairius teismų vei-
klos aspektus, nesusijusius su teisingumo vykdymu. Šios apklausos galėtų būti vykdomos analizėje aprašytos 

34  pažymėtina, kad šie darbuotojai neturėtų dirbti su didelėmis sumomis (pvz., pinigų įnešimu į depozitinę sąskaitą). Rekomenduo-
jama, kad šie darbuotojai dirbtų tik su įmokomis už bylos kopijų darymą (jei nebūtų įgyvendinta rekomendacija dėl įmokų už bylas 
tvarkos keitimo). visos kitos pinigų operacijos turėtų būti atliekamos banko pavedimu ir tvarkomos buhalterijos (jei teismas inicijuoja 
operaciją) ar įrodomos kvitu (jei asmuo inicijuoja operaciją).
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apklausos pagrindu (apklausos klausimai turėtų būti bendresni, nei šį kartą vykdytoje apklausoje), taip pat 
galėtų būti atskirai apklausiamos skirtingos tikslinės grupės (advokatai, antstoliai, prokurorai ir kt.).

siekiant užtikrinti, kad teismai kreiptų reikiamą dėmesį į kokybišką aptarnavimą, siūloma į teismų strateginius veiklos 
planus įtraukti siekiamas tokių apklausų rezultatų reikšmes. pvz., siūloma, kad būtų iškeltas naujas tikslas – „kokybiš-
kai aptarnauti besikreipiančius asmenis“. Šio tikslo efekto rodiklis galėtų būti apklausos klausimo apie aptarnavimo 
lygį teismuose įvertinimas. taip pat galėtų būti nustatomi rezultato kriterijai, kurie būtų tam tikrų aptarnavimo sričių 
įvertinimai (pvz., aptarnavimo telefonu). Rezultato kriterijus galima keisti kiekvienais metais atsižvelgiant į aptarnavi-
mo procesų tobulinimo prioritetus. siekiant užtikrinti, kad į teismų strateginius veiklos planus būtų įtraukiamos tokios 
siektinos reikšmės, kurios skatintų teismus nuolatos vykdyti aptarnavimo veiklos tobulinimo iniciatyvas, svarstytina 
galimybė minimalias siektinas apklausos rezultatų reikšmes nustatyti teismų sistemos mastu. teisėjų taryba galėtų 
kiekvienais metais nustatyti aptarnavimo veiklų tobulinimo prioritetus bei su tuo susieti siektinas reikšmes (pvz., nuta-
riama 2012 m. ypač tobulinti teismų interneto svetaines ir todėl nustatoma, kad teismų interneto svetainių teigiamas 
vertinimas turi išaugti 15 %). tuomet teismai nustatytų savo siektinas reikšmes, ne žemesnes nei praeitų metų ir teisė-
jų tarybos patvirtintos reikšmės. metų pabaigoje teismų rezultatai galėtų būti apibendrinami ir teikiami teisėjų tarybai 
svarstyti (šių rodiklių pasiekimas taip pat galėtų būti įtrauktas į teismo pirmininkų veiklos vertinimo kriterijų sąrašą). 

toks aptarnavimo kokybės vertinimo modelis padėtų objektyviai vertinti faktinį teismų aptarnavimo lygį, taip 
pat sudarytų sąlygas skatinti kiekvieną teismą kelti aptarnavimo lygį, būtų sudarytos galimybės valdyti aptar-
navimo lygio kėlimo procesą visos teismų sistemos mastu. Šis aptarnavimo kokybės vertinimo modelis galėtų 
būti viena iš sudedamųjų kokybės vadybos sistemos dalių, palyginama su panašiais mechanizmais, įdiegtais 
nyderlandų ar suomijos teismų sistemose.

5.2.4.  prioritetinių komunikacijos kanalų nustatymas
analizuojant apklausos rezultatus nustatyta, kad į teismus besikreipiantys asmenys nėra patenkinti teismų 
naudojamais informacijos kanalais (ypač prastai vertinamas informacijos teikimas internetu ir telefonu). todėl 
buvo atlikta papildoma asmenų nuomonės analizė, kurios metu siekta išsiaiškinti, kokiais komunikacijos kana-
lais asmenys norėtų bendrauti su teismais. siekiant išvengti atsakymų, kuriems įtaką darytų asmens statusas 
teisminiame procese, apklausti tik advokatai (šitaip išvengiama, pvz., įtariamųjų atsakymų, rodančių, kad ne-
norėtų lankytis teisme). Žemiau pateikiami šios analizės rezultatai (apklaustos 38 advokatų kontoros). 

31 diagrama. Respondentų atsakymų apie naudojamus komunikacijos būdus pasiskirstymas 
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pirma, nustatyta, kad advokatai daugiausiai su teismais bendrauja telefonu, paštu ir atvykdami į teismą (tiek 
teikia, tiek gauna informaciją). nors šių komunikacijos būdų naudojimą iš dalies apibrėžia teisės aktai (pvz., 
pateikti dokumentus galima tik paštu arba atvykus į teismą), reikia pasakyti, kad daugiausiai bendraujama 
telefonu. nagrinėjant respondentų atsakymus apie bendravimo su teismais tikslą (žr. diagramą žemiau), dary-
tina išvada, kad daugiausiai teismai ir advokatai bendrauja bylos nagrinėjimo eigos klausimais telefonu. tokias 
išvadas patvirtina ir informacija, gauta vykdant interviu su teismų darbuotojais veiklos procesų analizės metu.

32 diagrama. Respondentų atsakymų apie bendravimo su teismais tikslą pasiskirstymas 

papildomos analizės metu nagrinėta, kokius komunikacijos būdus su teismais norėtų naudoti advokatai. Že-
miau 13 lentelėje pateikiamas skirtingų komunikacijos būdų įvertinimas. kaip matyti iš rezultatų, geriausiai ši 
tikslinė grupė įvertino elektroninius komunikacijos būdus – bendravimą elektroniniu paštu ir internetu.

13 lentelė. Respondentų atsakymų apie skirtingų komunikacijos būdų tinkamumą  
bendraujant su teismais pasiskirstymas

Prasčiausiai 
įvertintas 

būdas

tinkamiausias 
būdas

Suteiktų balų 
vidurkis

1 2 3 4 5

telefonu 9 % 9 % 9 % 45 % 27 % 3,73

el. paštu 0 % 0 % 0 % 27 % 73 % 4,73

paštu 18 % 36 % 36 % 0 % 9 % 2,45

atvykstant į 
teismą

45 % 45 % 9 % 0 % 0 % 1,64

internetu  
(spec. portalu)

0 % 0 % 0 % 9 % 91 % 4,91
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apibendrinant papildomos analizės rezultatus galima teigti, jog į teismus besikreipiantys asmenys labiausiai 
suinteresuoti didinti komunikacijos apimtis moderniais komunikacijos kanalais, t. y. internetu ir elektroniniu 
paštu. tai rodo ir apklausos rezultatai, pagal kuriuos bendravimas internetu bei teismų interneto svetainės buvo 
žemiausiai įvertinti teismo veiklos aspektai. internetinės komunikacijos plėtra reikalingiausia teikiant informa-
ciją apie bylos nagrinėjimą. tai dažniausias advokatų (tikėtina, ir kitų tikslinių grupių) bendravimo su teismais 
tikslas, todėl šios srities tobulinimas atneštų daugiausiai naudos. svarbu pasakyti, kad aptarnavimo lygio kė-
limas ir besikreipiančių asmenų pasitenkinimo teismų veikla didinimas yra neatsiejamas nuo teismų veiklos 
procesų automatizavimo rekomendacijų, pateiktų ankstesniuose skyriuose. 

apklausos ir papildomos analizės rezultatai dar kartą parodo, kad teismų veiklos procesų automatizavimas, 
Liteko sistemos tobulinimas bei elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese kūrimas yra kritinės sritys, 
kurioms būtina skirti daugiausiai išteklių. Šioje analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas, sėkmingas 
projekto „elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ baigimas leis ne tik padidinti teismų veiklos 
efektyvumą, bet ir padės gerinti aptarnavimo lygį teismuose, kelti besikreipiančių asmenų pasitenkinimą teis-
mų veikla. 
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6. NTA apžvalga

nta buvo įkurta 2002 m., priėmus Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymą (valsty-
bės žinios, 2002, nr. 31-1130). pagal šio įstatymo 1 straipsnį nta yra teismus ir teismų savivaldos institucijas 
aptarnaujanti biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti teismų ir teismų savivaldos 
institucijų administracinę ir organizacinę veiklą. tokios, nuo vykdomosios valdžios nepriklausomos, instituci-
jos poreikis buvo pastebėtas dar 1999 m., kai konstitucinis teismas priėmė nutarimą (1999 m. gruodžio 21 d. 
nutarimas „dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 
69(1) ir 73 straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos konstitucijai“) dėl kai kurių tuometinio teismų įstatymo 
nuostatų atitikties konstitucijai. Šiame ir vėlesniuose nutarimuose konstatuota, kad tik nepriklausoma teismų 
institucinė sistema gali garantuoti organizacinį teismų savarankiškumą, kad teismų administravimas turi būti 
organizuojamas nepažeidžiant teisėjų nepriklausomumo, o įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis regulia-
vimas, pagal kurį valstybinės institucijos, užtikrinančios nepriklausomą teismų administravimą, būtų įsteigtos 
prie teisminės valdžios.

atlikus nacionalinės administracijos įstatymo bei Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko 2010 m. birželio 
22  d. įsakymu nr. (1.4)-1t-27  patvirtintų nta nuostatų analizę, nustatytos šios pagrindinės nta funkcijos: 
teismų savivaldos aptarnavimas, teismų veiklos analizė, teismų asignavimų ir investicijų analizė ir stebėsena, 
teismų aptarnavimas, teisėjų ir asmenų, siekiančių tapti teisėjais, duomenų ir dokumentų tvarkymas. toliau 
pateikiamas išsamesnis šių funkcijų aprašymas.

teismų savivaldos aptarnavimas

 f techniškai aptarnauti, rengti medžiagą, rinkti informaciją teismų sistemos savivaldos institucijoms – vi-
suotiniam teisėjų susirinkimui, teisėjų tarybai, teisėjų etikos ir drausmės komisijai, teisėjų garbės teismui, 
taip pat pretendentų į teisėjus egzamino komisijai, pretendentų į teisėjus atrankos komisijai, nuolatinei 
teisėjų veiklos vertinimo komisijai, teisėjų tarybos sudarytoms darbo grupėms.

 f pagal kompetenciją rengti teismų savivaldos institucijų teisės aktų, sprendimų, nutarimų ir kitų dokumen-
tų projektus, teisėjų tarybos pavedimu tvirtinti su teismų savivaldos institucijų organizacine veikla susiju-
sius teisės aktus.

 f skelbti Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nurodytų teismų ir tarptautinių teisminių institucijų spren-
dimus, teismų savivaldos institucijų sprendimus, informuoti visuomenę apie teismų savivaldos institucijų, 
komisijų, darbo grupių ir nta veiklą.

 f bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinė-
mis institucijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais.

teismų veiklos analizė

 f atlikti teismų ir teismų savivaldos institucijų kasmetinius veiklos apibendrinimus ir teikti juos teisėjų ta-
rybai.

 f atlikti teismų administracinės ir organizacinės veiklos, darbo sąlygų tyrimus, analizes, apibendrinimus, išskyrus 
teisingumo vykdymą, teikti pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo tobulinimo. 
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 f kaupti, analizuoti ir apibendrinti teismų statistiką.
 f atlikti vidaus auditą teismuose.
 f analizuoti ir apibendrinti materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, lemiančių teismo sprendimų, nuos-

prendžių ir nutarčių pakeitimą bei panaikinimą, pagrindus ir tendencijas, apibendrinimus teikti teisėjų 
tarybai ir teisingumo ministerijai.

teismų asignavimų ir investicijų analizė ir stebėsena

 f Rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie teismų poreikius dėl valstybės biudžeto programų sąmatų 
projektų ir teikti šiuos duomenis teisėjų tarybai. 

 f Rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie valstybės investicijų teismams poreikius, teikti šiuos duo-
menis teisėjų tarybai dėl teismų siūlomų investicijų projektų (investicijų programų).

 f organizuoti teismų vykdomų valstybės biudžeto programų projektų ir programų sąmatų projektų rengimą 
ir investicijų (investicijų programų) teismams įgyvendinimą.

 f sudaryti teismų biudžetų išlaidų sąmatų įvykdymo suvestinę ataskaitą, atlikti teismų biudžeto vykdymo 
analizę.

 f teikti praktinę ir metodinę pagalbą teismams biudžeto formavimo, lėšų naudojimo, darbo apmokėjimo 
klausimais.

 f koordinuoti su teismų informacinėmis sistemomis susijusias investicijas, įgyvendinti šių investicijų projek-
tus, organizuoti informacinių sistemų kūrimą ir diegimą teismuose.

teismų aptarnavimas

 f organizuoti ir užtikrinti, kad teismai būtų centralizuotai aprūpinami reikiamu inventoriumi ir paslaugomis.
 f administruoti teismų informacines sistemas ir jas tobulinti.

teisėjų ir asmenų, siekiančių tapti teisėjais, duomenų, dokumentų tvarkymas, pensijų skyrimas 
ir mokėjimas

 f tvarkyti teisėjų duomenų bazę ir teisėjų asmens bylas, pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas 
sąrašą ir jų asmens bylas, teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą, teisėjų, pageidaujančių būti perkel-
tais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir teisėjų, siekiančių 
karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazes, asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į tei-
sėjus egzaminą, duomenų bazę ir jų asmens bylas, organizuoti pretendentų į teisėjus egzamino laikymą. 

 f vadovaujantis teisėjų valstybinių pensijų įstatymu bei vyriausybės patvirtintais teisėjų valstybinių pensijų 
skyrimo ir mokėjimo nuostatais, skirti ir mokėti teisėjų valstybines pensijas.

 f išduoti, keisti, naikinti teisėjų pažymėjimus, tvarkyti jų apskaitą.

nta strateginio veiklos plano, patvirtinto 2010  m. nta direktoriaus įsakymu nr. 6p-13-(1.1), duomenimis, 
šiuo metu nta struktūrą sudaro direktorius, du direktoriaus pavaduotojai, direktoriaus patarėjas, vyriausiasis 
specialistas ir devynių skyrių: teisės ir personalo, teismų veiklos analizės, strateginio planavimo, informati-
kos ir statistikos, tarptautinių santykių, komunikacijos, Finansų ir biudžeto, vidaus audito ir bendrųjų reikalų 
(žr. schemą) darbuotojai. iš viso nta struktūroje yra numatytos 55 pareigybės. 
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4 schema. nta organizacinė struktūra

vidaus audito skyrius

Finansų ir biudžeto 
skyrius

komunikacijos skyrius

direktoriaus 
patarėjas

vyriausiasis  
specialistas

strateginio planavimo
skyrius

informatikos  
ir statistikos skyrius

bendrųjų reikalų  
skyrius

direktorius

direktoriaus  
pavaduotojas

direktoriaus  
pavaduotojas

tarptautinių santykių
skyrius

teisės ir personalo
skyrius

teismų veiklos analizės
skyrius

pagrindinės nta skyrių funkcijos pateikiamos 14  lentelėje. Šios funkcijos detaliau aprašomos kitame skyriuje.

14 lentelė. nta skyrių pagrindinės funkcijos

teisės ir personalo 
skyrius tarptautinių santykių skyrius teismų veiklos analizės skyrius

techninis teismų savivaldos 
institucijų aptarnavimas

nta ir teismų savivaldos 
bendradarbiavimo su užsienio 
valstybių institucijomis koordinavimas

medžiagos rengimas, techninis teismų 
savivaldos institucijų aptarnavimas

teisėjų atrankos 
organizavimas ir susijusių 
duomenų tvarkymas

informacijos apie kitų valstybių 
praktiką teismų ir teismų savivaldos 
klausimais rinkimas ir sisteminimas

materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, 
lemiančių teismo sprendimų, nuosprendžių ir 
nutarčių pakeitimą bei panaikinimą, pagrindus 
ir tendencijas, analizė

teisės aktų projektų 
rengimas, išvadų teikimas

vizitų, delegacijų, komandiruočių 
organizavimas ir aptarnavimas

teismų administracinės veiklos ir teismų 
organizacinio darbo analizė

nta personalo valdymas užklausų iš užsienio institucijų valdymas teismų darbo krūvio analizė
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komunikacijos skyrius Strateginio planavimo skyrius informatikos ir statistikos skyrius

nta išorinės komunikacijos 
koordinavimas

asignavimų ir investicijų teismams 
poreikio ir panaudojimo analizė bei jų 
paskirstymo projektų rengimas, teismų 
suvestinių sąmatų projektų rengimas

teismų informacinių sistemų priežiūra ir 
administravimas

nta vidinės komunikacijos 
valdymas

metodinės pagalbos teismams 
biudžeto formavimo, lėšų naudojimo, 
darbo apmokėjimo klausimais 
teikimas

investicijų, susijusių su teismų informacinėmis 
sistemomis, valdymas

metodinės pagalbos 
teismų ryšių su visuomene 
specialistams teikimas

nta strateginių planų, biudžeto 
programų, programų sąmatų, 
investicijų projektų rengimas

teismų statistikos kaupimas, bendrinimas ir 
analizė

teismų komunikacijos 
strategijos plėtojimo 
koordinavimas

teismų organizacinių struktūrų analizė nta techninės įrangos priežiūra ir valdymas

Vidaus audito skyrius Finansų ir biudžeto skyrius bendrųjų reikalų skyrius

teismų vidaus auditai nta apskaitos ir finansų valdymas valstybės investicijų į teismus (išskyrus 
investicijas, susijusias su it ir is) analizė35

nta vidaus auditai teisėjų valstybinių pensijų apskaita centralizuotas teismų aprūpinimas prekėmis ir 
paslaugomis

institucijų pažangos 
stebėsena

teismų suvestinių finansinių ataskaitų 
rengimas

nta turto priežiūra ir valdymas, ekstremalių 
situacijų valdymas, darbo ir priešgaisrinės 
saugos užtikrinimas ir stebėsena

35

35 Funkcija vykdoma kartu su strateginio planavimo skyriumi.
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7. NTA veiklos procesų analizė

Šiame skyriuje pateikiamos nta veiklos procesų analizės tikslas – nustatyti, kaip galėtų būti tobulinami, pa-
prastinami ir automatizuojami nta veiklos procesai. veiklos procesų analizės metu pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas veiklos procesams, susijusiems su svarbiausių nta funkcijų (kaip apibrėžta ankstesniajame skyriuje, 
tai teismų savivaldos aptarnavimo, teismų veiklos analizės, teismų asignavimų ir investicijų analizės bei ste-
bėsenos, teismų aptarnavimo, teisėjų ir asmenų, siekiančių tapti teisėjais, duomenų ir dokumentų tvarkymo 
funkcijos) įgyvendinimu bei ankstesniuose skyriuose įvardintų iššūkių, su kuriais susiduria teismų sistema, 
sprendimu.

pirmoje nta veiklos procesų analizės dalyje aprašomi nta veiklos procesai, kuriuose dalyvauja daugiau suin-
teresuotų šalių, sudėtingesni procesai nagrinėjami žingsnių lygmeniu, kiti procesai (ar funkcijos) pateikiami 
glausta forma. priešingai nei teismų veiklos procesų analizės atveju, žingsnių lygmens aprašymas pateikiamas 
lentelėse, nes taip galima struktūriškai pateikti visą reikiamą proceso eigos informaciją (teismų atveju dėl skir-
tingo funkcijų pasiskirstymo, procesų eigos variacijos toks būdas nenaudotas). 

antrojoje veiklos procesų analizės dalyje apibendrinami nta veiklos procesai. Remiantis šiuo apibendrinimu 
trečiojoje dalyje pateikiamos nta veiklos plėtros gairės ir galima nta veiklos vizija ilgalaikėje perspektyvoje. 
ketvirtojoje skyriaus dalyje nta padalinių bei jų veiklos procesų lygmeniu dėstomos rekomendacijos, kurios 
padėtų nta įgyvendinti veiklos plėtros viziją bei leistų efektyviau siekti veiklos tikslų. Ši dalis baigiama siūlomu 
nauju nta skyrių funkcijų pasiskirstymu bei visų pateiktų nta veiklos procesų tobulinimo rekomendacijų api-
bendrinimu. skyriaus pabaigoje pateikiami siūlomi nta funkcijų grupių efektyvumo vertinimo rodikliai. 

7.1.   nta veiklos procesų aprašymas

7.1.1.  nta vadovybė

pagal nta organizacinę struktūrą nta vadovauja direktorius. direktoriui pavaldūs du pavaduotojai, direktoriaus 
patarėjas ir vyriausiasis specialistas. vadovybės veiklos procesai atskirai neišskiriami, kadangi jų veikla nukreip-
ta į visų žemiau nurodytų padalinių veiklos procesų tinkamą organizavimą bei kontrolę. 

atskirai šioje dalyje aptariamos nta direktoriaus patarėjo bei vyriausiojo specialisto vykdomos funkcijos.
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7.1.1.1.  direktoriaus patarėjas

15 lentelė. direktoriaus patarėjo funkcijos

Funkcijos 
numeris Funkcijos aprašymas

1 patarti nta direktoriui priimant sprendimus dėl nta, teismų, teismų savivaldos institucijų 
administracinių, organizacinių santykių reglamentavimo gerinimo.

2 teikti pasiūlymus dėl nta, teismų, teismų savivaldos institucijų veiklos tobulinimo, geresnio 
reglamentavimo principų įgyvendinimo, teisėkūros proceso tobulinimo.

3 padėti nta direktoriui formuoti nuostatas ir prioritetus, priimant ir įgyvendinant sprendimus dėl nta 
veiklos sričiai priskirtų klausimų.

4 analizuoti nta veiklą, siūlyti priemones veiklos kokybei ir atliekamų funkcijų optimizavimui gerinti.

5 teikti išvadas dėl nta pagal kompetenciją rengiamų teismų savivaldos institucijų teisės aktų ir kitų 
dokumentų projektų.

6 dalyvauti rengiant nta ilgalaikius strateginius veiklos planus, programas, teikti pasiūlymus dėl jų 
tobulinimo.

7 teikti pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų paklausimų, 
pasiūlymų, teisėkūros iniciatyvų, analizuoti nta pateiktas teisėkūros iniciatyvas bei nta direktoriaus 
pavedimu koordinuoti, kaip įgyvendinamos šios iniciatyvos.

8 vykdyti nta direktoriaus pavedimus, susijusius su nta teiktų derinti teisės aktų projektų svarstymu 
valstybės institucijose.

9 pagal suteiktus įgaliojimus atstovauti nta valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų sudarytų 
komisijų, darbo grupių posėdžiuose.

10 dalyvauti nta vadovybės ir kituose rengiamuose pasitarimuose, kuriuose aptariami nta direktoriaus 
patarėjo kompetencijai priskirti klausimai.

11 vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir nta direktoriaus su nta funkcijomis susijusius 
nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant nta strateginių tikslų.
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7.1.1.2.  vyriausiasis specialistas

16 lentelė. vyriausiojo specialisto funkcijos

Funkcijos 
numeris Funkcijos aprašymas

1 analizuoti ir apibendrinti informaciją, būtiną efektyviai nta direktoriaus veiklai užtikrinti.

2 nta direktoriaus pavedimu rengti medžiagą, raštų ir kitų dokumentų projektus, būtinus efektyviai nta 
direktoriaus bei nta veiklai užtikrinti.

3 teikti pasiūlymus dėl nta organizacinės veiklos tobulinimo.

4 teikti pasiūlymus dėl nta vidinės komunikacijos, dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos 
tobulinimo.

5 pagal kompetenciją palaikyti ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis 
organizacijomis ir kitomis įstaigomis.

6 pagal kompetenciją teikti pastabas ir siūlymus dėl nta dokumentų projektų.

7 koordinuoti direktoriaus pavedimų ir užduočių vykdymą laiku, informuoti nta direktorių, direktoriaus 
pavaduotojus pagal administruojamas veiklos sritis ir vykdytojus apie pavedimų ir užduočių vykdymo 
eigą.

8 koordinuoti nta skyrių veiklos planų vykdymą laiku, informuoti nta direktorių, direktoriaus 
pavaduotojus pagal administruojamas veiklos sritis ir skyrių vedėjus apie planų vykdymo eigą.

9 dalyvauti nta bei kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžiuose.

10 organizuoti ir užtikrinti sklandžią nta direktoriaus darbotvarkę.

11 organizuoti nta direktoriaus susitikimus, kitų institucijų ir įstaigų atstovų vizitus į nta.

12 informuoti nta darbuotojus apie vyksiančius renginius, prireikus supažindinti su juose svarstytinų 
klausimų medžiaga.

13 pagal kompetenciją rengti atsakymų į asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus projektus.

14 prisidėti prie nta direktoriaus, kaip įstaigos vadovo, įvaizdžio formavimo.

15 vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir nta direktoriaus su nta funkcijomis susijusius 
nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant nta strateginių tikslų.
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7.1.2.  teismų veiklos analizės skyrius

7.1.2.1.  teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalgos rengimas

17 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

statistinės ir veiklos 
informacijos užklausos

Vykdantysis 
subjektas

teismų veiklos analizės 
skyrius

teismų veiklos analizės skyrius teismų veiklos analizės 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama, 
kai teismų veiklos analizės 
skyrius pateikia informacijos 
užklausas teismams bei 
informatikos ir statistikos 
skyriui.

Gavęs reikiamą medžiagą teismų 
veiklos analizės skyrius rengia 
analizę, pagal jos išvadas bei teismų 
ir teismų savivaldos metinės veiklos 
apibendrinimą parengia teismų ir 
teismų savivaldos institucijų veiklos 
apžvalgą.

teismų ir teismų savivaldos 
institucijų veiklos apžvalga 
teikiama susipažinti teisėjų 
tarybai bei perduodama 
komunikacijos skyriui skelbti 
nta interneto svetainėje ir 
kitaip viešinti.

inicijuojamas 
procesas / 
žingsnio 
rezultatas

procedūra: informatikos 
ir statistikos skyrius: bylų 
statistikos pagal Liteko 
sistemos informaciją 
teikimas

parengta teismų ir teismų savivaldos 
institucijų metinė apžvalga 

procedūra: informacijos 
platinimas

kontrolės 
priemonės
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7.1.2.2.  teismų ir teisėjų darbo krūvio analizės rengimas

18 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

teisėjų tarybos 
teikimas

Vykdantysis 
subjektas

teismų veiklos analizės 
skyrius

teismų veiklos analizės 
skyrius

teismų veiklos analizės skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama 
kas pusę metų.
taip pat rengiama 
pusmečio teismų 
darbo krūvio analizė – 
ji inicijuojama 
periodiškai.

Gavęs reikiamą medžiagą 
teismų veiklos analizės 
skyrius rengia analizę, 
pagal jos išvadas 
parengia siūlymus, kaip 
galėtų būti paskirstyti 
teisėjų etatai, pakeistas 
bendras etatų skaičius.

parengti siūlymai perduodami teisėjų 
tarybos komitetui, atsakingam už darbo 
krūvio analizę. komitetas susipažįsta 
su pateikta medžiaga ir, jei analizė 
yra tinkama, inicijuoja etatų valdymo 
klausimo svarstymą teisėjų taryboje. kitu 
atveju teikiama papildoma informacijos 
užklausa ir vykdomas 1 procedūros 
žingsnis.

inicijuojamas 
procesas / žingsnio 
rezultatas

procedūra: 
informatikos ir 
statistikos skyrius: 
bylų statistikos pagal 
Liteko sistemos 
informaciją teikimas

procedūra: teisėjų tarybos posėdžių 
organizavimas

kontrolės 
priemonės
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7.1.2.3.  teisėjų tarybos posėdžių aptarnavimas

19 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3 4 5

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

Vykdantysis 
subjektas

teismų veiklos 
analizės skyrius

teismų veiklos 
analizės skyrius, kiti 
nta skyriai (pagal 
kompetenciją)

teismų veiklos 
analizės skyrius

teismų veiklos 
analizės skyrius

teismų veiklos 
analizės skyrius, 
kiti nta skyriai 
(pagal poreikį)

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama 
periodiškai, 
likus 2 savai-
tėms iki eilinio 
teisėjų tarybos 
posėdžio, arba 
kilus poreikiui 
sušaukti ne-
eilinį teisėjų 
tarybos posėdį 
(teisėjų tarybos 
narių teikimu). 

teismų veiklos 
analizės skyrius 
renka informaciją 
dėl numatomų 
posėdžio temų (prie 
informacijos rin-
kimo gali prisidėti 
ir kiti nta skyriai). 
Ją apibendrinę su 
teisėjų tarybos 
nariais ir teisėjų 
tarybos sekreto-
riumi intranetu 
suderina posėdžio 
darbotvarkę, kurią 
galutinai patvirtina 
teisėjų tarybos 
pirmininkas.

Jei posėdyje 
svarstomoms 
temoms aptarti 
reikalinga papil-
doma medžiaga, 
teismų veiklos 
analizės skyrius 
parengia tokią 
medžiagą (inici-
juojama proce-
dūra „atsakymų į 
įvairias užklausas 
rengimas“) ar 
kreipiasi į atitin-
kamą nta skyrių.

teismų veiklos 
analizės skyrius 
organizuoja 
teisėjų tarybos 
posėdį (salės 
rezervaciją, 
bendrąjį techninį 
aptarnavimą), jį 
protokoluoja. 

pagal teisėjų 
tarybos pirminį 
posėdžio pro-
tokolą teismų 
veiklos analizės 
skyrius parengia 
teisėjų tarybos 
nutarimo projek-
tą (rengiant nu-
tarimo projektą 
gali dalyvauti ir 
kiti nta skyriai), 
kuris pateikiamas 
teisėjų tarybai. 
teisėjų tarybai 
priėmus nutarimą 
šis perduodamas 
komunikacijos 
skyriui jį viešinti.

inicijuojamas 
procesas / 
žingsnio 
rezultatas

procedūra: atsa-
kymų į įvairias 
užklausas ren-
gimas

procedūra: 
informacijos 
platinimas

kontrolės 
priemonės

darbotvarkės 
tvirtinimas

nutarimo 
tvirtinimas
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7.1.2.4.  skundų teisėjų tarybai valdymas

20 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

skundas teisėjų tarybai

Vykdantysis 
subjektas

suinteresuotas asmuo teismų veiklos analizės skyrius teismų veiklos analizės 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama, kai nta 
arba teisėjų tarybos nariai gauna 
skundus, adresuotus teisėjų 
tarybai.

teismų veiklos analizės skyriaus 
darbuotojai perduoda gautus 
skundus teisėjų tarybos 
pirmininkui, kuris vizuodamas 
nurodo tolesnę skundo 
nagrinėjimo eigą. vizuoti 
skundai (kartu su tiesiogiai 
gautais skundais) grąžinami 
teismų veiklos analizės skyriaus 
darbuotojui.

teismų veiklos analizės 
skyrius vykdo teisėjų 
tarybos pirmininko 
pavedimus ir nagrinėja 
gautus skundus. pagal 
poreikį skyrius teikia 
užklausas teismams 
(siekdamas gauti daugiau 
informacijos apie skundo 
aplinkybes), suformavęs 
išsamius atsakymus, 
juos išsiunčia skundą 
pateikusiam asmeniui.

inicijuojamas 
procesas / žingsnio 
rezultatas

atsakymas skundą 
pateikusiam asmeniui

kontrolės 
priemonės

skundų vizavimas
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7.1.2.5.  teismų ir teisėjų tarybos nuomonės dėl teisės aktų projektų teikimas

21 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3 4

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

prašymas 
pateikti 
nuomonę dėl 
teisės akto 
projekto

Vykdantysis 
subjektas

LR teisingumo 
ministerija, LR 
vyriausybė, kitos 
institucijos

teismų veiklos analizės 
skyrius

teismų veiklos analizės 
skyrius

teismų veiklos analizės 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, 
kai nta arba 
teisėjų taryba 
gauna prašymą 
pateikti teisėjų 
tarybos ir teismų 
nuomones 
dėl teisės akto 
projekto.

Jei prašymas adresuotas 
nta (tačiau jame 
prašoma pateikti 
teismų nuomonę), jis 
perduodamas teisėjų 
tarybai, kuri nurodo, 
kaip pateikti nuomonę 
(parengti nta ar 
surinkti ir apibendrinti 
teismų nuomonę).
Jei prašymas adresuotas 
nta ir prašoma nta 
nuomonės, prašymas 
perduodamas teisės ir 
personalo skyriui.

teismų veiklos analizės 
skyrius vykdo teisėjų 
tarybos pavedimą 
ir rengia atsakymą 
į prašymą. Jei reikia 
apklausti teismus – 
visiems teismams 
elektroniniu paštu 
siunčiami teisės aktų 
projektai ir prašoma 
pareikšti nuomonę. 
Gautos nuomonės 
apibendrinamos 
ir apibendrinimas 
teikiamas teisėjų 
tarybai (apibendrinimo 
žingsnis gali būti ir 
praleidžiamas). 

teisėjų taryba 
susipažįsta su teismų 
nuomone bei pateikia 
savo pastabas. teismų 
veiklos analizės skyrius 
parengia galutinę 
nuomonę, kuri 
perduodama prašymą 
pateikusiai institucijai.

inicijuojamas 
procesas / žingsnio 
rezultatas

procedūra: nta 
nuomonės dėl teisės 
aktų projektų teikimas

pateikta nuomonė dėl 
teisės akto projekto

kontrolės 
priemonės

teisėjų tarybos 
pavedimas
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7.1.2.6.  teismų administracinės veiklos priežiūros apibendrinimas

22 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4

inicijuojanti 
informacija

administracinės 
veiklos priežiūros 
planas

Vykdantysis 
subjektas

teismai teismų veiklos 
analizės skyrius

teismai teismų veiklos analizės 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, kai 
teismų pirmininkai 
parengia 
administracinės 
veiklos priežiūros 
planus ir juos 
pateikia nta.

teismų veiklos 
analizės skyrius 
apibendrina 
teismų pateiktus 
administracinės 
veiklos priežiūros 
planus ir parengtą 
apibendrinimą 
teikia teisėjų 
tarybai susipažinti.

metų pabaigoje, taip 
pat po kiekvieno 
įvykdyto patikrinimo 
teismai teikia nta 
administracinės veiklos 
vykdymo ataskaitas.

teismų veiklos analizės 
skyrius apibendrina teismų 
pateiktas administracinės 
veiklos priežiūros vykdymo 
ataskaitas ir parengtą 
apibendrinimą teikia teisėjų 
tarybai susipažinti.

žingsnio 
rezultatas / 
inicijuotas 
procesas

teismų 
administracinės 
veiklos priežiūros 
planai

teismų 
administracinės 
veiklos 
priežiūros planų 
apibendrinimas

teismų vykdytos 
administracinės veiklos 
ataskaitos

teismų administracinės 
veiklos priežiūros ataskaitų 
apibendrinimas

kontrolės 
priemonės
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7.1.2.7.  kitų teismų veiklos analizės skyriaus veiklos procesų aprašymas

23 lentelė. kitų skyriaus veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris

Proceso  
pavadinimas

Proceso  
aprašymas

1
suinteresuotų asmenų 
aptarnavimas

suinteresuotų asmenų aptarnavimo procesas apima suinteresuotų asmenų, 
atvykstančių į nta, priėmimą, jų problemų / skundų ir kitų pasisakymų 
registravimą bei galimų sprendimų pateikimą vykdyti.

2
skundų nta valdymas skundų nta valdymo procesas apima skundų, gaunamų raštu, registraciją, 

analizę, atsakymų į skundus rengimą ir tolesnių veiksmų esamoms 
problemoms tobulinti parengimą.

3

visuotinio teisėjų 
susirinkimo 
organizavimas

visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimo procesas apima įvairius 
paruošiamuosius darbus organizuojant visuotinį teisėjų susirinkimą, 
administracinių darbų atlikimą visuotinio teisėjų susirinkimo metu, visuotinio 
teisėjų susirinkimo protokolavimą ir kt.

7.1.3.  teisės ir personalo skyrius

7.1.3.1.  nta nuomonės dėl teisės aktų projektų teikimas

24 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

prašymas pateikti 
nuomonę dėl teisės akto 
projekto

Vykdantysis 
subjektas

teisingumo ministerija, 
LR vyriausybė, kitos 
institucijos

teisės ir personalo skyrius teisės ir personalo skyrius
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žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama, 
kai nta gauna prašymą 
pateikti nuomonę dėl 
teisės akto projekto.

teisės ir personalo skyrius paren-
gia atsakymą į prašymą, pagal 
poreikį prašo nuomonę pateikti 
kitus nta skyrius, apibendrina 
jų nuomonę. taip pat apie gautą 
teisės akto projektą išsiunčiama 
informacija teismams (kurie gali 
pateikti savo atsiliepimus).

apibendrinta nta nuomonė 
perduodama prašymą pateiku-
siai institucijai.

inicijuojamas 
procesas / žingsnio 
rezultatas

pateikta nuomonė dėl teisės 
akto projekto.

kontrolės 
priemonės

7.1.3.2.  teisėjų garbės teismo aptarnavimas

25 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4 5

inicijuojanti 
informacija

drausmės byla, 
prašymas dėl 
teisėjo garbės 
gynimo

Vykdantysis 
subjektas

teisėjų etikos ir 
drausmės komi-
sija / teisėjas

teisėjų garbės 
teismo 
pirmininkas

teisės ir personalo 
skyrius

teisės ir 
personalo skyrius

teisės ir personalo 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra ini-
cijuojama, kai 
teisėjų garbės 
teismas gauna 
drausmės bylą 
iš teisėjų etikos 
ir drausmės 
komisijos 
arba teisėjo 
prašymą dėl 
teisėjo garbės 
gynimo. 

teisėjų garbės 
teismo pirmininkas 
nustato gautos 
bylos ar prašymo 
nagrinėjimo laiką, 
paskiria Garbės 
teismo narį, 
atsakingą už bylos 
nagrinėjimą. Gar-
bės teismo narys 
pradeda rengti bylą 
nagrinėti Garbės 
teismo posėdyje.

teisės ir personalo 
skyrius informuoja 
visas reikiamas ins-
titucijas apie gauto 
prašymo ar bylos 
nagrinėjimo laiką, 
teikia papildomą 
medžiagą Garbės 
teismo nariui, kuris 
nagrinėja bylą, 
kitiems Garbės 
teismo nariams.

teisės ir persona-
lo skyrius orga-
nizuoja Garbės 
teismo posėdį, 
teikia informaciją 
visoms susiju-
sioms šalims, 
užtikrina reikiamą 
techninį ir kitokį 
aprūpinimą, 
rengia posėdžio 
protokolą.

teisės ir personalo 
skyrius rengia Garbės 
teismo sprendimo 
projektą, perduoda jį 
tvirtinti Garbės teismo 
nariams. sprendimą 
patvirtinus, vykdo 
jame numatytus 
veiksmus, informuoja 
atitinkamas institucijas, 
pildo teisėjų asmens 
bylas, viešina Garbės 
teismo sprendimą.
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inicijuojamas 
procesas / 
žingsnio 

rezultatas

procedūra: 
informacijos 
platinimas
procedūra: teisėjų 
asmens bylų 
tvarkymas

kontrolės 
priemonės

skiriamas posėdžio 
laikas

tvirtinamas Garbės 
teismo sprendimas

7.1.3.3.  teisėjų etikos ir drausmės komisijos aptarnavimas

26 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4 5

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

siūlymas iškelti 
drausmės bylą

Vykdantysis 
subjektas

teisėjų taryba, 
teisėjas, teismo, 
kuriame dirba  
teisėjas, pirmininkas, 
bet kurio aukštesnės 
pakopos teismo 
pirmininkas, kitas 
asmuo, kuriam tapo 
žinoma apie teismų 
įstatymo 83 straipsnio 
2 dalyje numatytą 
nusižengimą. 

teisėjų etikos ir drausmės 
komisijos pirmininkas

teisės ir 
personalo 
skyrius

teisės ir 
personalo 
skyrius

teisės ir 
personalo 
skyrius
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žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuoja-
ma, kai teisėjų etikos 
ir drausmės komisija 
gauna siūlymą iškelti 
drausmės bylą tei-
sėjui.

teisėjų etikos ir drausmės 
komisijos pirmininkas 
nustato gauto prašymo 
nagrinėjimo laiką, paskiria 
komisijos narį, atsakingą 
už prašymo nagrinėjimą. 
komisijos narys parengia 
teikimą ir medžiagą 
nagrinėti posėdyje. 
teisėjų etikos ir drausmės 
komisijos pirmininkas 
gali grąžinti teikimą 
pateikusiam asmeniui. 
taip pat komisijos 
pirmininkas gali perduoti 
teikimą teismo, kuriame 
teisėjas dirba, arba 
aukštesnės pakopos teismo 
pirmininkui ir pavesti 
atlikti tyrimą bei pateikti 
tyrimo rezultatus.

teisės ir 
personalo 
skyrius 
informuoja 
visas 
reikiamas 
institucijas 
apie gauto 
prašymo 
nagrinėjimo 
laiką, teikia 
papildomą 
medžiagą 
komisijos 
nariui, kuris 
nagrinėja 
bylą.

teisės ir 
personalo 
skyrius 
organizuoja 
komisijos 
posėdį, 
teikia 
informaciją 
visoms 
susijusioms 
šalims, 
užtikrina 
reikiamą 
techninį 
ir kitokį 
aprūpinimą, 
rengia 
posėdžio 
protokolą.

teisės ir 
personalo 
skyrius rengia 
teisėjų etikos 
ir drausmės 
komisijos 
sprendimo 
projektą, 
perduoda 
jį tvirtinti 
komisijos 
nariams. 
sprendimą 
patvirtinus, 
vykdo jame 
numatytus 
veiksmus, 
informuoja 
atitinkamas 
institucijas, 
pildo teisėjų 
asmens bylas, 
viešina komisijos 
sprendimą.

inicijuojamas 
procesas / 
žingsnio 
rezultatas

procedūra: 
informacijos 
platinimas
procedūra: 
teisėjų asmens 
bylų tvarkymas

kontrolės 
priemonės

skiriamas 
posėdžio 
laikas

tvirtinamas 
teisėjų etikos 
ir drausmės 
komisijos 
sprendimas
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7.1.3.4.  nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie teisėjų tarybos  
 aptarnavimas

27 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

prašymai, 
informacijos 
užklausos

Vykdantysis 
subjektas

nuolatinė teisėjų 
veiklos vertinimo 
komisija prie teisėjų 
tarybos

teisės ir personalo skyrius teisės ir personalo 
skyrius

teisės ir personalo 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, kai 
nuolatinė teisėjų 
veiklos vertinimo 
komisija prie teisėjų 
tarybos pateikia 
nta informacijos 
užklausą, prašymą 
ar organizuojamas 
komisijos posėdis.

teisės ir personalo 
skyrius parengia reikiamą 
medžiagą, pagal poreikį 
surenka šią medžiagą iš 
kitų nta skyrių ir iš teismų 
(informaciją visada teikia 
aukštesnės pakopos 
teismai).

teisės ir personalo 
skyrius dalyvauja 
komisijos posėdžiuose, 
juos protokoluoja, 
rengia komisijos 
sprendimų projektus, 
teikia juos tvirtinti.

teisės ir personalo 
skyrius komisijos 
nutarimų pagrindu 
apibendrina vertinimo 
rezultatus, pildo teisėjų 
asmens bylas, atlieka 
kitus numatytus 
veiksmus.

inicijuojamas 
procesas / 
žingsnio 
rezultatas

procedūra: informacijos 
platinimas
procedūra: teisėjų 
asmens bylų tvarkymas

kontrolės 
priemonės
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7.1.3.5.  pretendentų į teisėjus egzaminavimo ir atrankos koordinavimas

28 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4 5 6

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

prašymas 
laikyti 
pretendentų 
į teisėjus 
egzaminą

Vykdantysis 
subjektas

pretendentas į 
teisėjus

teisės ir 
personalo 
skyrius

teisės ir 
personalo 
skyrius

teisės ir 
personalo 
skyrius

teisės ir 
personalo 
skyrius

teisės ir 
personalo 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, 
kai gaunamas 
prašymas 
laikyti 
pretendentų 
į teisėjus 
egzaminą.

Jei kandidatas 
atitinka visus 
reikiamus 
kriterijus, 
teisės ir 
personalo 
skyrius įtraukia 
kandidatą į 
pretendentų 
į teisėjus 
registrą.

teisės ir 
personalo 
skyrius vykdo 
pretendentų 
į teisėjus 
egzamino 
komisijos 
veiklos 
palaikymą: 
organizuoja, 
aprūpina ir 
protokoluoja 
posėdžius, 
renka 
medžiagą ir kt.

pretendentų 
į teisėjus 
egzaminą 
išlaikiusius 
asmenis teisės 
ir personalo 
skyrius 
įtraukia į 
pretendentų 
į laisvas 
apylinkės 
teisėjų vietas 
sąrašą.

teisės ir per-
sonalo skyrius 
tvarko teisėjų, 
pageidaujančių 
būti perkeltais 
į kitą tos pačios 
pakopos ar į ki-
tos jurisdikcijos 
tos pačios pa-
kopos teismą, 
teisėjų, siekian-
čių karjeros tos 
pačios pakopos 
teismuose, duo-
menų bazes. 

teisės ir per-
sonalo skyrius 
vykdo preten-
dentų į teisėjus 
atrankos ko-
misijos veiklos 
palaikymą: 
organizuoja, 
aprūpina ir 
protokoluoja 
posėdžius, 
renka jiems 
reikiamą me-
džiagą ir kt.

inicijuojamas 
procesas / 
žingsnio 
rezultatas

organizuoti 
pretendentų į 
teisėjus egza-
minai

užregistruoti 
teisėjai, norin-
tys būti perkelti 
ar siekiantys 
karjeros

pateikti siūly-
mai dėl teisėjų 
skyrimo

kontrolės 
priemonės
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7.1.3.6.  nta veiklos ataskaitos rengimas

29 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija

Vykdantysis 
subjektas

nta skyriai teisės ir personalo skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama, kai 
nta skyriai pradeda rengti 
savo metines ir pusmečio 
veiklos ataskaitas. 

parengtos nta skyrių veiklos 
ataskaitos perduodamas teisės 
ir personalo skyriui, kuris, 
remdamasis jų medžiaga bei 
kita informacija, parengia nta 
metinę veiklos ataskaitą.

nta direktorius peržiūri parengtą 
nta veiklos ataskaitos projektą, 
jei reikia, prašo jo papildymų 
ar pakeitimų. pašalinus visus 
trūkumus, nta direktorius 
tvirtina nta veiklos ataskaitą. 
nta veiklos ataskaita teikiama 
teisėjų tarybai.

žingsnio 
rezultatas

parengtos nta skyrių veiklos 
ataskaitos

parengta nta veiklos ataskaita 

kontrolės 
priemonės

suderinama ir patvirtinama nta 
veiklos ataskaita

7.1.3.7.  kitų teisės ir personalo skyriaus veiklos procesų aprašymas

30 lentelė. kitų skyriaus veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Proceso aprašymas

1 darbuotojų 
įdarbinimas

darbuotojų įdarbinimo procesas apima naujų darbuotojų paiešką, konkursų į darbo 
vietas skelbimą, kandidatų atrankos vykdymą, darbo sutarčių (jei įdarbinama pagal 
darbo sutartį) pasirašymą, atitinkamos informacijos perdavimą į valstybės tarnybos 
departamentą ir vsdF poskyrį, darbo pažymėjimų išdavimą, taip pat padaromi 
atitinkami įrašai vatis ir vataRas is.

2 darbuotojų 
atleidimas

darbuotojų atleidimo procesas apima darbuotojų atleidimo inicijavimą ir tvirtinimą, 
atleidimo dokumentacijos tvarkymą, informacijos perdavimą į vsdF poskyrį, 
valstybės tarnybos departamentą (pagal poreikį), taip pat padaromi atitinkami įrašai 
vatis ir vataRas is.
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3 darbuotojų 
perkėlimas į kitas 
pareigas

darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas procesas apima darbuotojų perkėlimo 
inicijavimą ir tvirtinimą, perkėlimo dokumentacijos tvarkymą, atitinkamus įrašus 
vatis ir vataRas is, darbo sutarčių atnaujinimą, informacijos į valstybės tarnybos 
departamentą (pagal poreikį) perdavimą.

4 prašymų 
personalo 
klausimais 
valdymas

prašymų personalo klausimais valdymo procesas apima prašymų dėl atostogų 
skyrimo, komandiruočių ir mokymų tvirtinimo peržiūrą, kitų prašymų personalo 
sričių klausimais gavimą ir peržiūrą.

5 ataskaitų apie 
nta personalą 
teikimas

ataskaitų apie nta personalą teikimo procesas apima procedūrą, kuri nusako, 
kokios ir kokiu periodiškumu yra rengiamos ataskaitos nta, valstybės tarnybos 
departamentui ir kitoms įgaliotoms institucijoms personalo klausimais.

6 teisėjų sveikatos 
tikrinimo 
administravimas 
ir apskaita

teisėjų sveikatos tikrinimo administravimo ir apskaitos procesas apima privalomų 
teisėjų sveikatos patikrinimų vykdymo organizavimą bei koordinavimą, privalomų 
sveikatos patikrinimų metu gautos informacijos dokumentavimą.  

7 Įsakymų, 
susijusių su darbo 
užmokesčio 
pokyčiais, 
rengimas

Įsakymų, susijusių su darbo užmokesčio pokyčiais, rengimo procesas apima nta 
direktoriaus įsakymų, kuriuose nurodoma keisti darbuotojo darbo užmokestį, 
išmokėti priedus ar priemokas, rengimą.

8 mokymų 
planavimas ir jų 
dokumentacijos 
tvarkymas

mokymų planavimo ir jų dokumentacijos tvarkymo procesas apima nta sudaromą 
metinį mokymų planą, įvykus konkretiems mokymams – reikiamos dokumentacijos 
rinkimą, informacijos pagal poreikį teikimą valstybės tarnybos departamentui.

9 teisėjų asmens 
bylų tvarkymas

teisėjų asmens bylų tvarkymo procesas apima bylų pildymą gavus naujos teisėją 
apibūdinančios informacijos, informacijos apie teisėjus teikimą pagal jų asmens bylų 
duomenis, bylų skaitmeninimą ir archyvavimą.

10 nta darbuotojų 
asmens bylų 
tvarkymas

darbuotojų asmens bylų tvarkymo procesas apima bylų pildymą gavus naujos 
darbuotoją apibūdinančios informacijos, informacijos apie darbuotojus teikimą pagal 
jų asmens bylų duomenis, bylų skaitmeninimą ir archyvavimą.

11 pretendentų į 
teisėjus asmens 
bylų tvarkymas

pretendentų į teisėjus asmens bylų tvarkymo procesas apima bylų pildymą gavus 
naujos pretendentą į teisėjus apibūdinančios informacijos, informacijos apie 
pretendentus į teisėjus teikimą pagal jų asmens bylų duomenis, bylų skaitmeninimą 
ir archyvavimą.

12 teisės aktų 
projektų 
rengimas, teisinių 
išvadų teikimas

teisės aktų projektų rengimo, teisinių išvadų teikimo procesas apima nta dokumentų 
rengimą, nta direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų 
rengimą, dalyvavimą juos rengiant, teisinių išvadų dėl kitų skyrių parengtų teisės 
aktų projektų, nta ūkinių ir finansinių sutarčių, teismų savivaldos institucijų teisės 
aktų ir kitų dokumentų projektų, teisės aktų projektų teismų savivaldos institucijų bei 
teismų veiklos klausimais teikimą.
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13 teisėjų 
pažymėjimų 
apskaita

procesas apima teisėjų pažymėjimų išdavimą, keitimą, naikinimą, jų apskaitos 
tvarkymą.

14 teisėjų etatų 
apskaita

procesas apima teisėjų etatų apskaitą, susijusios informacijos teikimą.

7.1.4.  strateginio planavimo skyrius

7.1.4.1.  teismų strateginio planavimo proceso koordinavimas ir priežiūra

31 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2  3

inicijuojanti 
informacija

teismų pateikta 
informacija apie 
praėjusių metų 
pagrindinius 
veiklos rodiklius

teismų lėšų poreikis veiklai vykdyti bei priimtiems 
naujiems įstatymams įgyvendinti.

Vykdantysis 
subjektas

teismai strateginio planavimo 
skyrius

teismai

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, 
kai teismai 
nustatytais 
terminais pateikia 
nta informaciją 
apie praėjusių 
metų pagrindinius 
veiklos rodiklius.

strateginio planavimo 
skyrius analizuoja ir 
apibendrina teismų 
pateiktus pagrindinius 
veiklos rodiklius ir 
parengia teisėjų 
tarybai apibendrintą 
praėjusių metų 
teismų ekonominių 
ir finansinių veiklos 
rodiklių analizės 
apžvalgą.

teismai pateikia reikiamą lėšų poreikį veiklai vykdyti. 
nta strateginio planavimo skyrius apskaičiuoja lėšų 
poreikį naujai priimtiems teisės aktams įgyvendinti. 
strateginio planavimo skyrius, įvertinęs teisėjų 
tarybos numatytus ir kitų teisės aktų pakeitimų 
inicijuotus galimus teismų veiklos pokyčius per 
metus, parengia preliminarius pagrindinius teismų 
veiklos rodiklius, apskaičiuoja ateinančių metų 
prognozuojamą lėšų poreikį visiems teismams, 
taip pat tikrina, ar teismų pateiktuose poreikio 
skaičiavimuose nėra netikslumų ar klaidų, jei 
tokių yra – teismų prašoma patikslinti pateiktus 
duomenis.

žingsnio 
rezultatas
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žingsnio 
numeris 4 5 6

inicijuojanti 
informacija

Finansų ministerijos 
patvirtinti maksimalūs 
asignavimai

teisėjų tarybos nutarimas dėl maksimalių 
asignavimų paskirstymo

Vykdantysis 
subjektas

strateginio 
planavimo 
skyrius

strateginio planavimo 
skyrius

strateginio planavimo skyrius ir teismai

žingsnio 
aprašymas

strateginio 
planavimo 
skyrius teikia 
pasiūlymus 
teisėjų tarybos 
biudžeto ir 
investicijų 
komitetui dėl 
prognozuojamo 
lėšų poreikio 
teismams 
ateinančiais 
metais. 
suderinus lėšų 
poreikio projektą 
(projektus), 
pasiūlymas 
teikiamas teisėjų 
tarybai.

strateginio planavimo 
skyrius gauna informaciją 
apie patvirtintus 
maksimalius asignavimus 
visai teismų sistemai 
(ne pagal kiekvieną 
asignavimų valdytoją). 
strateginio planavimo 
skyrius parengia 
maksimalių asignavimų 
paskirstymo teismams 
projektą, kuriame 
numatomas kiekvieno 
teismo maksimalių 
asignavimų dydis, 
finansuojami prioritetai, 
ir pateikia jį svarstyti 
teisėjų tarybos biudžeto 
ir investicijų komitetui. 
suderinus projektą su 
komitetu, pasiūlymas 
teikiamas teisėjų tarybai.

teisėjų tarybai pritarus numatomų maksimalių 
valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo 
teismams projektui, nta  praneša Finansų 
ministerijai apie priimtą teisėjų tarybos nutarimą ir 
aprobuotą paskirstymą.
strateginis planavimo skyrius rengia raštus ir 
informaciją, siunčiamą teisėjų tarybos vardu Finansų 
ministerijai, seimui, vyriausybei dėl trūkstamų lėšų 
teismams ir investicijoms į teismus.
nta praneša teismams 3 metų prognozuojamus 
pagrindinius veiklos rodiklius, maksimalių 
asignavimų dydį ir kitą informaciją, būtiną rengiant 
teismų programų sąmatų projektus ir strateginius 
veiklos planus. visą informaciją rengia ir teismus 
konsultuoja strateginio planavimo skyrius.
nta praneša teismams programų sąmatų projektų 
sudarymo ir jų pateikimo terminus. nustatomi tokie 
programų sąmatų projektų sudarymo terminai, kad 
strateginio planavimo skyrius galėtų laiku peržiūrėti 
teismų atsiųstus dokumentus ir parengti teismų 
programų sąmatų projektų suvestinę bei pateikti ją 
Finansų ministerijai.

žingsnio 
rezultatas

teisėjų tarybos 
nutarimas 
kreiptis į Lietuvos 
Respublikos 
vyriausybę 
dėl reikiamų 
lėšų skyrimo 
ateinantiems 
metams.

teisėjų tarybos nutarimas 
dėl maksimalių 
asignavimų paskirstymo.
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žingsnio numeris 7 8

inicijuojanti 
informacija

teismų programų sąmatų projektai

Vykdantysis 
subjektas

teismai strateginio planavimo skyrius

žingsnio 
aprašymas

teismai, kaip valstybės biudžeto asignavimų 
valdytojai, atsižvelgdami į pateiktus 
maksimalius valstybės biudžeto asignavimus, 
vadovaudamiesi LR vyriausybės patvirtinta 
strateginio planavimo metodika (2010 m. 
rugpjūčio 25 d. nauja redakcija), rengia 
(tikslina) strateginius veiklos planus ir 
programas, sudaro programų sąmatų projektus 
(su atitinkamais skaičiavimais) ir pateikia juos 
nta bei Finansų ministerijai. 
strateginio planavimo skyrius tikrina teismų 
pateiktus projektus, jų pateiktų skaičiavimų 
atitiktį įvairioms LR vyriausybės patvirtintoms 
metodikoms (darbo užmokesčio poreikio 
skaičiavimo metodikai, strateginio planavimo 
metodikai), tikrinamas LR finansų ministro 
patvirtintų programų sąmatų formų pildymo 
reikalavimų įgyvendinimas, kiti planavimo 
aspektai pagal atitinkamus teisės aktus. Jei 
randama neatitikčių, prašoma teismų tikslinti 
projektus.

strateginio planavimo skyrius rengia teismų 
programų sąmatų projektų (su atitinkamais 
skaičiavimais) suvestines ir pateikia jas 
Finansų ministerijai.
strateginio planavimo skyrius analizuoja 
teismų pateiktus strateginių planų, programų 
ir programų sąmatų projektus. Jei teismų lėšų 
poreikis didesnis už numatytus maksimalius 
asignavimus, strateginio planavimo skyrius 
teisėjų tarybos vardu siunčia raštus, kitaip 
kreipiasi į Finansų ministeriją bei LR seimo 
teisės ir teisėtvarkos komitetą dėl papildomų 
asignavimų skyrimo.
Jei Finansų ministerija numato teismams 
skirti papildomų asignavimų, strateginio 
planavimo skyrius rengia papildomų 
asignavimų paskirstymo teismams projektą, 
kuris teikiamas teisėjų tarybos biudžeto ir 
investicijų komitetui. suderinus projektą su 
komitetu, jis teikiamas teisėjų tarybai.

žingsnio 
rezultatas

teismų programų sąmatų projektai ir 
strateginiai veiklos planai

teismų programų sąmatų projektų (su 
atitinkamais skaičiavimais) suvestinės
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žingsnio numeris 9 10 11

inicijuojanti 
informacija

Įsigaliojęs atitinkamų 
metų valstybės biudžeto 
ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvir-
tinimo įstatymas, 
LR vyriausybės nutarimas 
dėl atitinkamų metų vals-
tybės biudžeto paskirsty-
mo pagal programas

teismų progra-
mų sąmatos 
(pagal ketvir-
čius) ir patvir-
tinti strateginiai 
veiklos planai  

Lietuvos Respublikos einamųjų metų valstybės 
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodik-
lių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektas (jei įstatymas keičiamas per 
metus), kuriuo koreguojama teismams skiriamų 
asignavimų suma.

Vykdantysis 
subjektas

teismai strateginio 
planavimo 
skyrius

strateginio planavimo skyrius ir teismai

žingsnio 
aprašymas

Įsigaliojus Lietuvos 
Respublikos vyriausybės 
nutarimui dėl 
atitinkamų metų 
valstybės biudžeto 
paskirstymo pagal 
programas, per 7 darbo 
dienas teismai pateikia 
Finansų ministerijai ir 
nta programų sąmatas 
ir skaičiavimus pagal 
finansų ministro 
patvirtintas formas ir 
patvirtintus strateginius 
veiklos planus.

strateginio 
planavimo 
skyrius rengia 
teismų progra-
mų sąmatų (su 
atitinkamais 
skaičiavimais) 
suvestines ir 
pateikia jas 
Finansų mi-
nisterijai. Jei 
randama neati-
tikčių, prašoma 
teismų sąmatas 
patikslinti.

nta, atsižvelgdama į teismų pateiktus metinius 
lėšų poreikius, atsiradusius naujus poreikius ir tei-
sėjų tarybos priimtus nutarimus arba LR finansų 
ministerijos pateiktą informaciją apie mažinamas 
sumas (arba mažinimo procentą), parengia patiks-
lintų asignavimų teismams paskirstymo projektą 
ir jį pateikia teisėjų tarybos biudžeto ir investicijų 
komitetui. suderinus projektą su komitetu, jis 
teikiamas teisėjų tarybai. teisėjų tarybai aproba-
vus patikslintų einamųjų metų valstybės biudžeto 
asignavimų paskirstymo teismams projektą, jis 
teikiamas LR vyriausybei (Finansų ministerijai).
esant Finansų ministerijos reikalavimui ypatingos 
skubos tvarka pateikti patikslintų asignavimų 
teismams paskirstymo projektą ir dėl laiko trūkumo 
nesant galimybių sušaukti teisėjų tarybos posėdžio, 
nta teikia Finansų ministerijai šį projektą, nurody-
dama, kad jis dar nėra aprobuotas teisėjų tarybos. 
tokiu atveju klausimas dėl patikslintų asignavimų 
teismams paskirstymo projekto aprobavimo svars-
tomas artimiausiame teisėjų tarybos posėdyje. 
aprobuotas patikslintų asignavimų teismams pa-
skirstymo projektas pateikiamas Finansų ministeri-
jai. Įsigaliojus įstatymui teismai patikslina programų 
sąmatas pagal naujus asignavimus.

žingsnio 
rezultatas

teismų programų sąma-
tos (pagal ketvirčius) ir 
patvirtinti strateginiai 
veiklos planai.

teismų pro-
gramų sąmatų 
suvestinės

aprobuotas patikslintų asignavimų teismams 
paskirstymo projektas
pagal įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą 
patikslintos teismų programų sąmatos
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7.1.4.2.  kitų strateginio planavimo skyriaus veiklos procesų aprašymas

32 lentelė. kitų skyriaus procesų aprašymas

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Proceso aprašymas

1 teismų raštų ir 
skundų valdymas

teismų raštų ir skundų valdymo procesas apima įvairių raštų ir skundų finansavimo 
ir etatų klausimais, gaunamų iš teismų, analizę ir atsakymų rengimą.

2 biudžetų vykdymo 
analizė

biudžetų vykdymo analizės procesas apima ketvirčio, pusmečio bei metinių teismų 
biudžeto vykdymo ataskaitų ir mėnesinių nta biudžeto vykdymo ataskaitų analizę, 
išvadų formulavimą ir jų teikimą atitinkamiems teisėjų tarybos komitetams, nta 
direktoriui ar kitiems suinteresuotiems asmenims ir institucijoms.

3 teismų organizacinių 
struktūrų analizė

procesas apima dalyvavimą rengiant pavyzdinius apylinkių teismų, apygardų 
teismų ir apygardų administracinių teismų struktūrų aprašymus, pavyzdinius 
pareigybių sąrašus ir aprašymus.

4 nta strateginio 
veiklos plano, 
programų sąmatų 
projektų, programų 
sąmatų rengimas

procesas apima nta strateginio veiklos plano rengimą (tam reikiamos informacijos 
rinkimą, analizę), nta programų sąmatų projektų ir programų sąmatų rengimą, šių 
dokumentų derinimą su nta direktoriumi, Finansų ministerijai skyrus papildomą 
finansavimą – šio finansavimo paskirstymą, dokumentų patikslinimą.

5 metodinės pagalbos 
teikimas

procesas apima metodinės pagalbos teikimą teismams biudžeto formavimo, lėšų 
naudojimo, darbo apmokėjimo klausimais.

6 dalyvavimas 
investicijų planavimo 
ir skyrimo procese

procesas apima informacijos apie planuojamas investicijas rinkimą bei analizę, 
dalyvavimą vertinant investicijų poreikį ir panaudojimą kartu su informatikos 
ir statistikos skyriumi, bendrųjų reikalų skyriumi. strateginio planavimo skyrius 
kartu su informatikos ir statistikos skyriumi parengia reikiamą dokumentaciją 
investicijoms is plėtrai gauti.

7 informacijos rinkimo 
šablonų rengimas

procesas apima šablonų įvairiai informacijai rinkti rengimą ir derinimą.
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7.1.5.  informatikos ir statistikos skyrius

7.1.5.1.  bylų statistikos pagal Liteko informaciją teikimas

33 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija

informacijos užklausa 
(pvz., procedūra: teismų ir 
teismų savivaldos institucijų 
ataskaitos rengimas)

Finansų ministerijos patvirtinti 
asignavimai

atsakomybė nta skyriai, išorinės 
institucijos

informatikos ir statistikos 
skyrius

informatikos ir statistikos skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama, kai 
informatikos ir statistikos 
skyrius gauna informacijos 
apie bylų statistiką užklausą 
iš kitų nta skyrių ar išorinių 
institucijų.
taip pat procedūra 
inicijuojama kiekvienų 
metų pabaigoje, formuojant 
pagrindines bylų nagrinėjimo 
statistikos ataskaitas.

informatikos ir statistikos 
skyrius formuoja užklausą 
Liteko sistemoje, renka 
visą reikiamą informaciją, 
reikalingą užklausai 
atsakyti.

informatikos ir statistikos skyrius 
parengia atsakymą į užklausą ją 
pateikusiai institucijai ar nta skyriui.
Jei buvo suformuotos pagrindinės 
bylų nagrinėjimo statistikos 
ataskaitos, ši informacija skelbiama 
nta interneto svetainėje.

žingsnio 
rezultatas

parengtas atsakymas į užklausą.
bylų nagrinėjimo statistika 
paskelbta nta interneto svetainėje.

kontrolės 
priemonės
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7.1.5.2.  Liteko sistemos techninis palaikymas

34 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija

pranešimas apie 
Liteko sistemos 
gedimą

Finansų ministerijos 
patvirtinti asignavimai

Vykdantysis 
subjektas

teismas informatikos ir statistikos skyrius / teismas informatikos ir 
statistikos skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, kai 
informatikos ir 
statistikos skyrius 
gauna pranešimą 
apie Liteko sistemos 
(ar ją aptarnaujančio 
teismo serverio) 
gedimą iš teismo 
arba pastebi nta 
esančio centrinio 
Liteko mazgo 
techninį gedimą.

Jei buvo užfiksuotas programinės įrangos 
gedimas teisme, šio teismo informatikos 
specialistas spręsti problemos kreipiasi 
tiesiogiai į diegėją.
Jei buvo užfiksuotas techninės įrangos gedimas 
teisme, informatikos ir statistikos skyriaus 
specialistai bando spręsti problemą patys, o jei 
jų bandymai yra nesėkmingi, kreipiasi į išorinį 
paslaugų teikėją.
Jei buvo užfiksuotas centrinio Liteko mazgo 
techninis ar programinis gedimas, informatikos 
ir statistikos specialistai  sprendžia problemą 
patys, o jei jų bandymai yra nesėkmingi, 
kreipiasi į išorinį paslaugų teikėją arba diegėją.

Jei užfiksuotas 
gedimas yra ne 
vienkartinė Liteko 
sistemos problema, 
informatikos ir 
statistikos skyriaus 
specialistai įvertina 
aplinkybes ir pagal 
poreikį inicijuoja is 
pokyčių valdymo ir 
investicijų planavimo 
procedūrą.

žingsnio 
rezultatas / 
inicijuotas procesas

procedūra: is pokyčių 
valdymo ir investicijų 
planavimo procedūra

kontrolės 
priemonės
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7.1.5.3.  is pokyčių valdymas ir investicijų į is ir it planavimas

35 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4

inicijuojanti 
informacija

procedūra: Liteko 
sistemos techninis 
palaikymas

Vykdantysis 
subjektas

informatikos ir 
statistikos skyrius, 
Liteko darbo grupė

informatikos ir 
statistikos skyrius

Liteko darbo grupė informatikos ir statistikos 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, kai 
Liteko darbo 
grupė nusprendžia, 
kad fiksuojami 
Liteko sistemos 
gedimai turi būti 
sprendžiami diegiant / 
tvarkant Liteko 
funkcionalumą, 
teismams pateikus 
poreikių tobulinti 
Liteko sistemą sąrašą, 
priėmus sprendimą 
dėl Liteko modulių 
plėtros.

Jei yra poreikis, 
informatikos ir 
statistikos skyrius 
inicijuoja teismų 
apklausą dėl 
Liteko sistemos 
tobulinimo.

informatikos ir 
statistikos skyrius 
apibendrina teismų 
atsakymus, pagal 
juos numato 
prioritetus ir 
inicijuoja Liteko 
darbo grupės 
posėdį.

Liteko darbo grupė 
posėdyje apsvarsto 
galimus diegti is 
pokyčius, galimas tam 
skirti investicines lėšas 
ir patvirtina, kokie 
pokyčiai turėtų būti 
diegiami.

informatikos ir 
statistikos skyrius šią 
informaciją perduoda 
sistemą prižiūrinčiam 
išoriniam diegėjui bei 
strateginio planavimo 
skyriui.

strateginio planavimo 
skyrius kartu su 
informatikos ir statistikos 
skyriumi parengia 
reikiamą dokumentaciją 
investicijoms is plėtrai 
gauti.
Šią dokumentaciją 
suderinus su nta 
direktoriumi, informatikos 
ir statistikos bei strateginio 
planavimo skyrių atstovai 
teikia ir derina investicijų 
poreikį su Finansų 
ministerija bei informacinės 
visuomenės plėtros 
komitetu.

žingsnio 
rezultatas 

inicijuoti is pokyčiai 
perduodami sistemą 
prižiūrinčiam išoriniam 
diegėjui

pateikti investicijų projektai 
Finansų ministerijai ir 
informacinės visuomenės 
plėtros komitetui

kontrolės 
priemonės

investicijų projektai 
suderinami su nta 
direktoriumi
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7.1.5.4.  kitų informatikos ir statistikos skyriaus veiklos procesų aprašymas

36 lentelė. pagalbinių skyriaus veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris Proceso pavadinimas Proceso aprašymas

1 nta is techninis 
palaikymas

nta is techninio palaikymo procesas apima įvairių nta vidinių is techninį 
ir programinį palaikymą, vartotojų prijungimą ir administravimą, 
kompiuterinės technikos priežiūrą ir jos atnaujinimo inicijavimą.

2 nta interneto svetainės 
priežiūra

nta interneto svetainės priežiūros procesas apima interneto svetainės 
pokyčių inicijavimą, jų įgyvendinimą, naujų vartotojų supažindinimą su 
svetainės valdymo principais, techninių problemų, susijusių su svetainės 
administravimu, sprendimą.

3 nta registrų ir kitų 
nesudėtingų is 
tobulinimas

nta registrų ir kitų nesudėtingų is tobulinimo procesas apima tokių is 
tobulinimo poreikių nustatymą, jų įgyvendinimą ir pritaikymą galutinių 
vartotojų (kitų nta skyrių) naudojimui.

7.1.6.   Finansų ir biudžeto skyrius

7.1.6.1.  teisėjų valstybinių pensijų valdymas

37 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4 5

inicijuojanti 
informacija

prašymas 
skirti teisėjo 
valstybinę 
pensiją

Vykdantysis 
subjektas

teisėjas Finansų ir biudžeto 
skyrius

nta direktorius Finansų ir biudžeto 
skyrius

Finansų ir 
biudžeto skyrius
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žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, 
kai Finansų 
ir biudžeto 
skyrius 
gauna teisėjo 
prašymą 
skirti teisėjo 
valstybinę 
pensiją.

Finansų ir 
biudžeto skyrius 
surenka reikiamą 
informaciją apie 
teisėją (informaciją 
teikia teisės ir 
personalo skyrius) 
bei parengia 
preliminarias 
išvadas dėl pensijos 
skyrimo. visa 
parengta medžiaga 
perduodama 
komisijai, 
svarstančiai teisėjo 
valstybinės pensijos 
skyrimą.

komisija, svarstanti 
teisėjo valstybinės 
pensijos skyrimą, 
analizuoja pateiktą 
medžiagą ir teikia 
siūlymą nta 
direktoriui dėl 
valstybinės pensijos 
skyrimo. nta 
direktorius pensijos 
skyrimą patvirtina 
įsakymu.

Finansų ir biudžeto 
skyrius kiekvieną 
mėnesį gauna 
informaciją apie 
teisėjams mokamas 
senatvės pensijas 
ir remdamasis šia 
ir kita reikiama 
informacija 
apskaičiuoja ir 
išmoka teisėjams 
valstybines pensijas.

Finansų ir 
biudžeto skyrius 
teikia periodines 
ataskaitas apie 
teisėjų valstybinių 
pensijų mokėjimą 
valstybinio 
socialinio 
draudimo 
fondo valdybai 
bei Lietuvos 
statistikos 
departamentui.

žingsnio 
rezultatas / 
inicijuotas 
procesas

paskirta (nepaskirta) 
teisėjo valstybinė 
pensija

išmokėtos 
valstybinės pensijos

pateiktos 
ataskaitos apie 
išmokėtas teisėjų 
valstybines 
pensijas 

kontrolės 
priemonės

komisijos analizė
nta direktoriaus 
tvirtinimas

7.1.6.2.  teismų finansinių ataskaitų rinkinių bendrinimas ir analizė

38 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija

Finansinių ataskaitų rinkinys 

Vykdantysis 
subjektas

teismai Finansų ir biudžeto skyrius Finansų ir biudžeto skyrius
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žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama, kai 
Finansų ir biudžeto skyrius 
gauna periodinius teismų 
parengtus finansinių ataskaitų 
rinkinius (paštu).

Finansų ir biudžeto skyrius 
apibendrina duomenis, 
parengia finansinių ataskaitų 
rinkinių suvestinę bei atlieka 
pradinę finansinės informacijos 
analizę.

parengtą teismų finansinių ir 
biudžeto vykdymo ataskaitų 
suvestinę ir pirminę analizę 
Finansų ir biudžeto skyrius 
perduoda strateginio 
planavimo skyriui, kuris 
remdamasis jos duomenimis 
atlieka išsamią analizę bei 
teismų biudžetų planavimą.

žingsnio 
rezultatas / 
inicijuotas 
procesas

teismų finansinių ir biudžeto 
vykdymo ataskaitų rinkinių 
suvestinė ir pradinė analizė

kontrolės 
priemonės

7.1.6.3.  kitų Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos procesų aprašymas

39 lentelė. kitų skyriaus veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris Proceso pavadinimas Proceso aprašymas

1 Finansinių ataskaitų 
rinkinių ir biudžeto 
vykdymo ataskaitų pagal 
vsaFas teikimas

Finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų pagal vsaFas 
teikimo procesas apima mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metinių finansinių ir 
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimą, kaip numatyta viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose.

2  darbo užmokesčio 
apskaita

darbo užmokesčio apskaitos procesas apima darbo užmokesčio ir susijusių 
operacijų apskaitos vykdymą, su darbo užmokesčiu susijusių duomenų 
išorinėms institucijoms teikimą.

3  apskaitos dokumentų 
valdymas

apskaitos dokumentų valdymo procesas apima apskaitos dokumentų 
išankstinę kontrolę, pilnumo patikrą, apskaitos vykdymą, taip pat pirkimų 
sutarčių vizavimą.

4  mokėjimų valdymas mokėjimų valdymo procesas apima mokėjimų vykdymą – mokėjimų paraiškų 
formavimą, mokėjimų bankinėje sistemoje vedimą, jų perdavimą tvirtinti nta 
direktoriui, mokėjimų vedimų į vbams atlikimą bei jų patvirtinimą faksu.
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5  turto apskaita ir 
inventorizacijų valdymas

turto apskaitos ir inventorizacijų valdymo procesas apima turto apskaitos 
vykdymą, dalyvavimą kasmetinėse turto inventorizacijose, kitų su turto 
valdymu susijusių apskaitos ir finansų valdymo operacijų atlikimą. 

6  užklausų iš kitų institucijų 
valdymas

užklausų iš kitų institucijų valdymo procesas apima atsakymų į įvairias 
periodines ir neperiodines užklausas iš įvairių valstybinių institucijų (valstybės 
turto fondo, valstybinės mokesčių inspekcijos ir kt.) teikimą.

7 metodinės pagalbos 
teismams teikimas

metodinės pagalbos teismams teikimo procesas apima metodinės ir dalykinės 
pagalbos teismams teikimą finansiniais ir ekonominiais klausimais, teismo 
finansininkų mokymų inicijavimą, šablonų finansinei informacijai teikti 
rengimą.

7.1.7.  bendrųjų reikalų skyrius

7.1.7.1.  bendrųjų reikalų skyriaus veiklos procesų aprašymas

40 lentelė. skyriaus veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris Proceso pavadinimas Proceso aprašymas

1 investicijų į teismus 
(išskyrus investicijas, 
susijusias su it ir is) 
analizė

investicijų į teismus (išskyrus investicijas, susijusias su it ir is) analizės 
procesas apima dalyvavimą teisingumo ministerijos darbo grupėse, 
kuriose nagrinėjamas teismų poreikis investicijoms, šių teismų poreikių 
komunikavimą, teismų pateiktų poreikių vertinimą, siūlymų ir išvadų dėl 
investicijų tikslingumo teikimą.

2 informacijos apie teismų 
pastatus rinkimas ir 
vertinimas 

procesas apima teismų pastatų statybos ir remonto projektinės sąmatinės 
dokumentacijos analizę, teismų paraiškų dėl patalpų remonto ir 
rekonstrukcijos nagrinėjimą, išvadų ir pasiūlymų teisėjų tarybai rengimą dėl 
teismų patalpų remonto tikslingumo ir prioritetų.

3 darbuotojų 
supažindinimas su 
priešgaisriniais, saugaus 
darbo ir ekstremalių 
situacijų valdymo 
reikalavimais

procesas apima nta darbuotojų supažindinimą pasirašytinai su 
priešgaisriniais reikalavimais, saugaus darbo ir ekstremalių situacijų valdymo 
reikalavimais.
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4 tarnybinių automobilių 
išdavimas

tarnybinių automobilių išdavimas vykdomas pagal vidines nta taisykles. 
procesas apima atitinkamų formų užpildymą, patvirtinimą ir peržiūrą, 
tarnybinio automobilio perdavimą, degalų balanso sekimą bei atitinkamai 
dokumentuotą tarnybinio automobilio grąžinimą.

5 tarnybinių automobilių 
priežiūra

tarnybinių automobilių priežiūros procesas apima reguliarios ir nereguliarios 
automobilių techninės priežiūros, jos planavimo ir tvirtinimo veiklas.

6 tarnybinių telefonų 
valdymas

tarnybinių telefonų valdymo procesas apima tarnybinių telefonų išdavimo 
vykdymą ir dokumentavimą bei gedimų ir su tuo susijusių dokumentų 
tvarkymą, naudojimosi limitų kontrolę.

7 turto valdymas turto valdymo procesas apima vykdomą kasmetinę turto inventorizaciją (ir po 
jos vykdomą turto nurašymą), turimo turto stebėjimą ir registravimą.

8 turto priežiūra turto priežiūros procesas apima reguliarius turto patikrinimus, remonto darbų 
inicijavimą.

9 komunalinės paslaugos komunalinių paslaugų valdymo procesas apima komunalinių paslaugų 
sutarčių, sąskaitų tvarkymą, skaitiklių rodmenų perdavimą ir kitus sutartyse 
nurodytus veiksmus.

10 Remonto darbai Remonto darbų valdymo procesas apima įvairių turto (išskyrus kompiuterinę 
techniką) remonto darbų dokumentavimą, tvirtinimą ir atlikimo priežiūrą. 
taip pat procesas apima darbų vykdymą tais atvejais, kai vykdomi labai 
smulkūs, mažos apimties remonto darbai savais ištekliais.

11 supaprastintų mažos 
vertės pirkimų 
organizavimas 

supaprastintų mažos vertės pirkimų organizavimo procesą sudaro: pirkimų 
dokumentacijos rengimas, apklausos (žodžiu ar raštu) vykdymas ir geriausio 
pasiūlymo pirkime pasirinkimas. Reikia pasakyti, kad supaprastintus mažos 
vertės pirkimus atlieka ne pirkimų komisija, o pirkimų organizatorius. visi šie 
procesai atliekami vadovaujantis nta patvirtintomis supaprastintų viešųjų 
pirkimų taisyklėmis.

12 pirkimo sutarčių 
tvarkymas

pirkimo sutarčių (išskyrus es struktūrinių fondų finansuojamus projektus bei 
sutartis dėl is ir it priežiūros) tvarkymo procesas apima sutarčių kasmetinę 
(ar kito, sutartyje numatyto, laikotarpio) peržiūrą, tiekėjų vertinimą, sutarčių 
vykdymo metu kylančių problemų ar klausimų sprendimą.

13 viešųjų pirkimų 
dokumentacijos 
tvarkymas ir pirkimų 
verčių apskaita

procesas apima viešųjų pirkimų dokumentacijos registravimą ir saugojimą, 
skelbimų ir ataskaitų viešųjų pirkimų tarnybos centrinėje viešųjų pirkimų is 
rengimą ir teikimą, viešųjų pirkimų komisijos dokumentų parengimą, pirkimų 
verčių apskaitos tvarkymą, informacijos teikimą įgaliotoms institucijoms ar 
asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.
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14 pirkimų planavimas pirkimų planavimas nta vykdomas atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus 
reikalavimus – teikiamas metinis pirkimų planas viešųjų pirkimų tarnybai.

15 Gaunamųjų dokumentų 
tvarkymas

Gaunamųjų dokumentų tvarkymo procesas apima gaunamųjų dokumentų 
registravimą nta dokumentų valdymo sistemoje, perdavimą atitinkamiems 
skyriams ar darbuotojams (vadovaujantis nta vidaus tvarkos taisyklėmis), 
kitus veiksmus, numatytus nta darbo reglamente.

16 siunčiamųjų dokumentų 
tvarkymas

siunčiamųjų dokumentų tvarkymo procesas apima siunčiamųjų dokumentų 
perdavimą nta bendrųjų reikalų skyriui, registravimą nta dokumentų 
valdymo sistemoje, dokumentų paruošimą išsiųsti, kitus veiksmus, numatytus 
nta darbo reglamente.

17 dokumentų perėmimas 
į archyvą

dokumentų perėmimo į archyvą procesas apima grąžinamų archyvinių 
dokumentų priėmimą, jų apskaitos ir archyvavimo vykdymą, taip pat vieną 
kartą per metus dokumentų iš kitų nta skyrių priėmimą, jų apskaitą ir 
archyvavimą.

18 dokumentų perdavimas 
apskrities archyvui

dokumentų perdavimo apskrities archyvui procesas apima dokumentacijos 
planų pagal numatytą tvarką su apskrities archyvu derinimą ir dokumentų į 
apskrities archyvą perdavimą atėjus numatytam periodui.

19 dokumentų naikinimas dokumentų naikinimo procesas apima dokumentų paruošimą naikinti suėjus 
numatytiems terminams, dokumentų ekspertų komisijos organizavimą, 
naikinti paruoštų dokumentų perdavimą.

20 teismų praktikos 
biuletenių platinimas

teismų praktikos biuletenių platinimo procesas apima teismų praktikos 
biuletenių iš Lietuvos aukščiausiojo teismo ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo gavimą, saugojimą nta ir perdavimą teismų 
atstovams.

21 centralizuotas teismų 
aprūpinimas prekėmis ir 
paslaugomis

procesas apima teismų centralizuoto aprūpinimo atitinkamomis prekėmis ir 
paslaugomis (pvz., mantijos, ženklai, spaudiniai (blankai)) organizavimą.
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7.1.8.  tarptautinių santykių skyrius

7.1.8.1.  užklausų į tarptautines institucijas valdymas

41 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3 4

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

informacijos užklausa Gautas atsakymas į 
užklausą

Vykdantysis 
subjektas

suinteresuotas nta 
skyrius

tarptautinių santykių 
skyrius

tarptautinių santykių 
skyrius

tarptautinių santykių 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, kai 
tarptautinių santykių 
skyrius gauna kito 
skyriaus prašymą 
pateikti užklausą 
tarptautinėms 
institucijoms.

tarptautinių santykių 
skyrius suformuluoja 
ir išverčia užklausą į 
atitinkamą užsienio 
kalbą (pagal poreikį 
naudojamasi vertimų  
biurų paslaugomis) 
ir elektroniniu 
paštu pateikia 
ją atitinkamoms 
tarptautinėms 
institucijoms.

tarptautinių santykių 
skyrius, gavęs 
atsakymą į užklausą, 
jį verčia į valstybinę 
kalbą (pagal poreikį 
organizuoja vertimą) 
ir perduoda atsakymą 
užklausą pateikusiam 
nta skyriui.

Jei buvo gauta 
nepakankamai 
atsakymų, 
tarptautinių santykių 
skyrius periodiškai 
siunčia priminimus 
dėl užklausos.

inicijuojamas 
procesas / žingsnio 
rezultatas

procedūra: vertimų 
organizavimas

procedūra: vertimų 
organizavimas.
atsakymas į užklausą

kontrolės 
priemonės
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7.1.8.2.  informacijos teikimas tarptautinėms institucijoms 

42 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3 4

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

informacijos užklausa

Vykdantysis 
subjektas

tarptautinė institucija tarptautinių 
santykių skyrius

atsakingas nta skyrius tarptautinių 
santykių skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, 
kai tarptautinių 
santykių skyrius 
gauna užklausą iš 
tarptautinės ar kitos 
valstybės institucijos.

tarptautinių 
santykių skyrius 
išverčia užklausą 
į valstybinę kalbą 
(pagal poreikį 
naudojamasi 
vertimų biurų 
paslaugomis) 
ir perduoda ją 
atitinkamą veiklos 
sritį kuruojančiam 
nta skyriui.

nta skyrius gavęs užklausą 
parengia atsakymą, kurį 
perduoda tarptautinių 
santykių skyriui.

tarptautinių 
santykių skyrius 
išverčia atsakymą 
į atitinkamą 
užsienio kalbą 
(pagal poreikį 
naudojamasi 
vertimų biurų 
paslaugomis) 
ir perduoda jį 
suinteresuotai 
tarptautinei ar 
kitos valstybės 
institucijai.

inicijuojamas 
procesas / žingsnio 
rezultatas

procedūra: vertimų 
organizavimas

atsakymas į užklausą procedūra: vertimų 
organizavimas.
atsakymas į 
užklausą

kontrolės 
priemonės
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7.1.8.3.  informacijos iš tarptautinių institucijų valdymas

43 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija / 
procesas

dokumentas (ataskaita, 
išvados ir kt.)

Vykdantysis 
subjektas

tarptautinė institucija tarptautinių santykių skyrius atsakingas nta skyrius

žingsnio 
aprašymas

procedūra inicijuojama, kai 
tarptautinių santykių skyrius 
gauna tarptautinės ar kitos 
valstybės institucijos parengtą 
dokumentą (ataskaitą, 
išvadas ir kt.).

tarptautinių santykių 
skyrius išverčia informaciją 
į valstybinę kalbą (pagal 
poreikį naudojamasi 
vertimų biurų paslaugomis) 
ir perduoda ją atitinkamą 
veiklos sritį kuruojančiam nta 
skyriui.

nta skyrius, gavęs medžiagą, 
su ja susipažįsta, jei yra 
poreikis – su esminėmis jos 
dalimis supažindina kitus nta 
darbuotojus, direktorių ar 
gautą informaciją perduoda 
platinti komunikacijos skyriui.

inicijuojamas 
procesas / žingsnio 
rezultatas

procedūra: vertimų 
organizavimas

procedūra: informacijos 
platinimas

kontrolės 
priemonės

7.1.8.4.  kitų tarptautinių santykių skyriaus veiklos procesų aprašymas

44 lentelė. kitų skyriaus veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Proceso aprašymas

1 vertimų organizavimas vertimų organizavimo procesas apima vertimo inicijavimą, vertimo būdo 
pasirinkimą, išorinių vertimo paslaugų užsakymą (pagal poreikį), atlikto 
(gauto) vertimo perdavimą procesą inicijavusiam asmeniui.

2 atvykstančių 
delegacijų 
aptarnavimas

atvykstančių delegacijų aptarnavimo procesas apima atvykstančių delegacijų 
vizitų ir jų darbotvarkių derinimą, maitinimo, nakvynės ir kitų paslaugų 
delegacijoms teikimą (ar rekomendacijų dėl jų teikimą), vizito veiklų 
organizavimą bei kitokį delegacijų aptarnavimą.
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3 išvykstančių 
delegacijų 
aptarnavimas

išvykstančių delegacijų valdymo procesas apima išvykstančių delegacijų 
kelionės dokumentų, apgyvendinimo ir bilietų paruošimą, kelionei būtinos 
informacijos pateikimą; delegacijai grįžus – reikiamos dokumentacijos 
surinkimą ir saugojimą.

4 Renginių 
organizavimas

Renginių organizavimo procesas apima įvairių konferencijų ir kitokių renginių 
inicijavimą, pagalbą dalyviams, renginio darbotvarkės ir veiklų derinimą ir 
tvirtinimą bei paties renginio vykdymą.

5 veiklos tobulinimas procesas apima užsienio šalių patirties analizę, įvairaus pobūdžio apžvalgų 
rengimą, išvadų ir pasiūlymų dėl veiklos tobulinimo teikimą pagal skyriaus 
kompetenciją.

7.1.9.  komunikacijos skyrius

7.1.9.1.  informacijos viešinimas

45 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio numeris 1 2 3

inicijuojanti 
informacija

informacija į nta tinklalapį

Vykdantysis subjektas nta skyriai, teismai, teisėjų 
taryba

komunikacijos skyrius komunikacijos skyrius

žingsnio aprašymas

procedūra inicijuojama, kai 
komunikacijos skyrius iš 
nta skyrių, teismų, teisėjų 
tarybos ar kitų institucijų 
gauna informaciją, 
kurią reikia skelbti nta 
tinklalapyje.

komunikacijos skyrius 
redaguoja gautą 
informaciją, jei reikia – 
susisiekia su jos teikėju 
ir patikslina gautą 
informaciją.

patikslintą ir redaguotą 
informaciją komunikacijos 
skyrius paskelbia nta 
interneto svetainėje.

žingsnio rezultatas informacija paskelbta nta 
tinklalapyje

kontrolės priemonės
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7.1.9.2.  kitų komunikacijos skyriaus veiklos procesų aprašymas

46 lentelė. kitų skyriaus veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Proceso aprašymas

1 vidaus komunikacija vidaus komunikacijos procesas apima nta vidinės komunikacijos tobulinimą, 
kasdienių spaudos apžvalgų rengimą, jubiliatų sveikinimą, užuojautų spaudoje 
skelbimą, nta naujienų skyriams platinimą.

2 nta interneto 
svetainės ir jos 
informacijos 
tvarkymas

procesas apima nta interneto svetainės tvarkymą, siūlymų dėl jos tobulinimo 
teikimą, svetainės atitikties nustatytiems reikalavimams užtikrinimą, poreikio 
atnaujinti nta svetainės turinį nustatymą (pagal skyriaus kompetenciją), 
medžiagos rengimą ir jos skelbimą nta interneto svetainėje.

3 nta vidinių renginių 
organizavimas

nta vidinių renginių organizavimo procesas apima nta kalėdinės šventės ir nta 
gimtadienio renginių planavimą, tvirtinimą ir organizavimą.

4 viešųjų ryšių 
priemonių 
organizavimas

procesas apima visuomenės informavimo priemonių nta įvaizdžiui tobulinti organi-
zavimą ir vykdymą: informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos visuomenei apie 
nta rengimą, konferencijų, seminarų, pasitarimų, diskusijų, posėdžių, pristatymų 
ir kitų renginių bei susitikimų su visuomene nta veiklos klausimais organizavimą, 
visuomenės informavimo kampanijų, šviečiamųjų akcijų ir kitų ryšių su visuomene 
priemonių, formuojant palankią visuomenės nuomonę apie nta, vykdymą.

5 pagalbos viešųjų 
ryšių srityje teikimas 
teismams

procesas apima dalyvavimą kuriant teismų komunikacijos, ryšių su visuomene 
strategijas, veiksmų planus, pagalbos teikimą juos įgyvendinant. taip pat 
teikiama metodinė pagalba teismų ryšių su visuomene specialistams kuriant ir 
vietiniu mastu įgyvendinant viešųjų ryšių strategijas, veiksmų, krizių valdymo 
planus, koordinuojamas teismų ryšių su visuomene specialistų darbas teismų 
komunikacijos strategijos klausimais.

6 visuomenės 
informavimo 
priemonėse 
pateikiamos 
informacijos analizė

procesas apima visuomenės informavimo priemonėse pateikiamos informacijos, 
susijusios su nta, teismų bei teismų savivaldos institucijų veikla, rinkimą ir 
analizę. paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikti duomenys 
apie nta, teismų savivaldos institucijų veiklą yra klaidingi arba netikslūs, 
nedelsiant paneigiama klaidinga arba patikslinama netiksli informacija. taip pat 
inicijuojami visuomenės nuomonės tyrimai, apklausos.

7 komunikacijos 
strategijos rengimas

procesas apima nta komunikacijos strategijos informacijos sklaidos srityje 
rengimą.

8 darbuotojų mokymas procesas apima nta, teismų darbuotojų specialiųjų mokymų ar kitų kvalifikacijos 
tobulinimo priemonių, susijusių su informacijos teikimu visuomenės informavimo 
priemonių atstovams, bei kitų komunikacijos įgūdžių formavimu ir tobulinimu, 
organizavimą.
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7.1.10.  vidaus audito skyrius

7.1.10.1.  vidaus auditai

47 lentelė. proceso eigos aprašymas

žingsnio 
numeris 1 2 3 4 5

inicijuojanti 
informacija

Vykdantysis 
subjektas

vidaus audito 
skyrius

vidaus audito skyrius vidaus audito 
skyriaus vedėjas

vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas

vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas

žingsnio 
aprašymas

procedūra 
inicijuojama, 
kai vidaus 
audito skyrius 
parengia ir su 
nta direktoriumi 
suderina 
strateginį trejų 
metų vidaus 
auditų planą.

kiekvienais metais 
vidaus audito 
skyrius parengia 
metinį veiklos planą, 
kuriame nurodomi 
suplanuoti auditai, 
jų objektai ir 
terminai. metinis 
veiklos planas 
suderinamas su nta 
direktoriumi.

vadovaudamasis 
metiniu veiklos 
planu, vidaus 
audito skyriaus 
vedėjas paveda 
skyriaus 
darbuotojams 
atlikti auditus.

vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas 
(kartu su 
skyriaus vedėju) 
organizuoja 
įvadinį susitikimą 
su audituojamos 
įstaigos 
vadovu (teismo 
pirmininku arba 
nta direktoriumi), 
jame pristato 
audito tikslus, 
paprašo analizei 
reikiamų 
dokumentų.

vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas 
3–5 dienoms 
vyksta į 
audituojamą 
įstaigą, renka 
visą reikiamą 
dokumentaciją, 
vykdo interviu 
su teismo 
darbuotojais.

žingsnio 
rezultatas / 
inicijuotas 
procesas

trejų metų vidaus 
auditų strateginis 
planas

metinis veiklos 
planas

pavedimas dėl 
audito atlikimo

kontrolės 
priemonės

nta direktoriaus 
tvirtinimas
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žingsnio 
numeris 6 7 8 9 10

inicijuojanti 
informacija

Vykdantysis 
subjektas

vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas

vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas

vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas

audituota įstaiga vidaus audito 
skyrius

žingsnio 
aprašymas

pagal surinktus 
duomenis 
vidaus audito 
skyriaus 
darbuotojas 
rengia vidaus 
audito 
ataskaitos 
projektą, darbo 
dokumentus, 
prireikus teikia 
papildomos 
informacijos 
užklausas.

parengus vidaus 
audito ataskaitos 
projektą, 
organizuojamas 
baigiamasis 
susitikimas, 
kuriame 
įstaigos vadovas 
supažindinamas 
su vidaus audito 
išvadomis, 
aptariami galimi 
trūkumų šalinimo 
būdai.

po baigiamojo 
susitikimo 
parengiama 
galutinė vidaus 
audito ataskaita, 
kuri teikiama 
audituotos įstaigos 
vadovui ir įstaigos 
administracinę 
veiklos priežiūrą 
vykdančios 
įstaigos vadovui, 
bei ataskaitos 
santrauka, kuri 
teikiama nta 
direktoriui.

pagal vidaus audito 
išvadas audituota 
įstaiga parengia 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planą, kuris 
teikiamas vidaus 
audito skyriui 
bei įstaigos 
administracinę 
veiklos priežiūrą 
vykdančios įstaigos 
vadovui.

vidaus audito 
skyrius stebi, kaip 
įgyvendinamos 
rekomendacijos, 
radę neatitikimų 
prašo audituotos 
įstaigos 
paaiškinimų, rengia 
vidaus auditų 
apibendrinimą 
Finansų ministerijai 
bei teisėjų tarybai.

žingsnio 
rezultatas / 
inicijuotas 
procesas

vidaus audito 
ataskaitos 
projektas.
darbo 
dokumentai

Galutinė vidaus 
audito ataskaita

Rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planas

vidaus auditų 
apibendrinimas

kontrolės 
priemonės

audituotos įstaigos 
vadovas pasirašo 
galutinę vidaus 
audito ataskaitą.
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7.1.11.  kitų nta veiklos procesų aprašymas 

48 lentelė. kitų nta veiklos procesų aprašymas

Proceso 
numeris

Proceso 
pavadinimas Proceso aprašymas

1 direktoriaus 
pavedimų 
vykdymas

direktoriaus pavedimų vykdymo procesas apima pavedimo parengimą, tvirtinimą, 
vykdymą ir kontrolę.

2 kalbų rengimas 
tretiesiems 
asmenims

kalbų rengimo tretiesiems asmenims procesas apima prašymo parengti kalbą gavimą, 
medžiagos kalbai parengti surinkimą, kalbos rengimą, derinimą ir perdavimą prašymą 
pateikusiam asmeniui ar institucijai.

3 skyriaus veiklos 
organizavimas

skyriaus veiklos organizavimo procesas apima skyriaus metinių bei mėnesio veiklos 
planų sudarymą, skyriaus metinių ir pusmečio veiklos ataskaitų rengimą, atsakomybės 
skyriuje nustatymą bei kitus veiksmus, atliekamus siekiant užtikrinti sklandų skyriaus 
darbą.

4 atsakymų į 
įvairias užklausas 
rengimas

atsakymų į įvairias užklausas rengimo procesas apima užklausų iš teisėjų tarybos 
ar kitų suinteresuotų institucijų gavimą, atsakymų pagal užklausą rengimą, pagal 
poreikį – papildomų informacijos užklausų inicijavimą, parengto atsakymo perdavimą 
suinteresuotai institucijai.

7.2.   nta veiklos procesų apibendrinimas

vykdant interviu su nta darbuotojais bei nagrinėjant ankstesniuose analizės skyriuose aprašytus nta veiklos 
procesus, pastebėta, kad nta veiklos procesai gali būti grupuojami beveik taip pat, kaip ir ankstesniame sky-
riuje buvo sugrupuotos nta funkcijos. tai leidžia daryti išvadą, kad nta organizacinė struktūra yra paremta 
funkciniu pagrindu, ir veiklos procesų, kurių skirtinguose etapuose dalyvautų keli nta skyriai, yra santykinai 
nedaug. atlikus nta veiklos procesų analizę išskirtos trys veiklų, kurias vykdo nta, grupės:

 f teismų savivaldos aptarnavimas. Šiuo metu nta teismų veiklos analizės skyriaus darbuotojai atlieka 
teisėjų tarybos aptarnavimo funkciją, teisės ir personalo skyriaus darbuotojai techniškai aptarnauja teis-
mų savivaldos komisijas (nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisiją prie teisėjų tarybos, teisėjų etikos ir 
drausmės komisiją, pretendentų į teisėjus atrankos komisiją, pretendentų į teisėjus egzamino komisiją) bei 
teisėjų garbės teismą. pagrindinės aptarnavimo veiklos: posėdžių organizavimas (techninis salių paruoši-
mas, informacijos apie posėdžių laiką išsiuntimas suinteresuotoms šalims ir kt.), informacijos posėdžiams 
rengimas, posėdžių protokolavimas bei nutarimų, sprendimų projektų rengimas. strateginio planavimo, 
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bendrųjų reikalų, tarptautinių santykių, Finansų ir biudžeto bei informatikos ir statistikos skyriai taip pat 
rengia atsakymus į teismų savivaldos institucijų užklausas įvairiais klausimais (pagal skyrių kompetenciją), 
komunikacijos skyrius dalyvauja savivaldos institucijų posėdžiuose, rengia pranešimus spaudai apie priim-
tus sprendimus;

 f teismų sistemos aptarnavimas. Šiuo metu nta skyriai teikia pagalbą teismams įvairiose srityse. ben-
drųjų reikalų skyrius organizuoja centralizuotą teismų aprūpinimą blankais, teisėjų mantijomis, vokais, 
skiriamaisiais teisėjų ženklais ir kt., taip pat rengia (kartu su teisės ir personalo skyriumi) preliminarias 
centralizuotas sutartis su paslaugų tiekėjais (šiuo metu sudarytos sutartys su ab Lietuvos paštu ir mobilaus 
ryšio tiekėjais), organizuoja fiksuoto ryšio jungimo į nemokamą grupę paslaugą. Finansų ir biudžeto bei 
strateginio planavimo skyriai teikia metodinę pagalbą teismams finansų valdymo ir apskaitos klausimais, 
teisės ir personalo skyrius dalyvauja rengiant standartinius teismų vidaus tvarkos ir taisyklių pavyzdžius, 
pavyzdinius pareigybių aprašymus, teikia kitą pagalbą administraciniais klausimais. komunikacijos skyrius 
peržiūri teismų pranešimus spaudai ir juos skelbia nta tinklalapyje, taip pat padeda spaudos konferencijų 
organizavimo ir kitais ryšių su visuomene palaikymo klausimais. informatikos ir statistikos skyrius teikia 
pagalbą teismų informatikos specialistams Liteko sistemos priežiūros klausimais, inicijuoja Liteko siste-
mos tobulinimo veiklas, teikia kitą pagalbą is priežiūros klausimais, taip pat kuruoja is investicijas, skirtas 
teismų sistemos informacinėms sistemoms tobulinti. tarptautinių santykių skyrius rūpinasi bilietais ir vieš-
bučių paslaugomis teismų savivaldos atstovams vykstant į užsienį;

 f teismų sistemos analizė ir efektyvumo didinimas. Šiuo metu įvairius teismų sistemos veiklos aspektus 
analizuoja 3 nta skyriai. vidaus audito skyrius atlieka teismų vidaus auditus, kurių metu tikrinamas teismų 
vidinės dokumentacijos suderinamumas su teisės aktais, finansinių lėšų panaudojimo efektyvumas, kitos tei-
sės aktais reglamentuotos teismo veiklos. teismų veiklos analizės skyrius atlieka išsamią teismų darbo krūvio, 
jo pasiskirstymo analizę, nagrinėja užsitęsusių bylų, panaikintų / pakeistų sprendimų tendencijas bei atlieka 
teismų vykdomos administracinės veiklos priežiūros apžvalgų analizę, kurios išvados teikiamos teisėjų tarybai. 
strateginio planavimo skyrius analizuoja teismų finansinę informaciją, skaičiuoja bylų sąnaudų rodiklius, ki-
tus finansinius rodiklius (vidutiniai ekspertizės kaštai, turto priežiūros išlaidų santykinis dydis), šią informaciją 
vėliau naudoja planuojant teismų biudžetus, taip pat rengia teismų organizacinių struktūrų projektus. prie šių 
projektų rengimo prisideda ir teisės ir personalo skyrius. bendrųjų reikalų skyrius dalyvauja vertinant teismų 
investicijų į nekilnojamąjį turtą poreikį, išlaidas pastatų priežiūros paslaugoms.

Šios pagrindinės veiklų grupės bus naudojamos toliau aprašant rekomendacijas dėl nta veiklos plėtros gairių 
bei siūlymus dėl veiklos procesų tobulinimo ar automatizavimo.

7.3.   Rekomenduojamos nta veiklos plėtros gairės

es valstybių, kuriose taip pat yra įkurtos nta tapačios organizacijos (norvegija, danija ir kt.), patirtis rodo, 
kad tokių organizacijų vaidmuo laikui bėgant vis didėja, ir iš teismų savivaldą aptarnaujančių institucijų na-
cionalinės teismų administracijos tampa organizacijomis, atsakingomis už teismų administravimą bei teismų 
sistemos veiklos efektyvumo didinimą. atsižvelgiant į šią tendenciją, taip pat į faktą, jog įvairių kokybinių ir 
efektyvumo rodiklių stebėjimas darosi ypač svarbus es valstybių teismų sistemose, siūloma ateityje stiprinti 
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nta vaidmenį antrojoje ir trečiojoje veiklų grupėje, t. y. didinti teismų sistemos aptarnavimo ir pagalbos apimtis 
bei atlikti išsamesnę ir labiau į rezultatus orientuotą teismų veiklos analizę. Šių kompetencijų sustiprinimas 
suteiktų galimybes nta efektyviau siekti savo veiklos tikslų. taip pat būtų sukurtas vienas nuo vykdomosios 
valdžios nepriklausomas organizacinis vienetas, atsakingas už visos teismų sistemos administracinės veiklos 
efektyvumo analizę (šiuo metu atsakomybę dalijasi teisėjų taryba, nta, teisingumo ministerija ir teismai) ir 
turintis visą reikiamą informaciją laiku siūlyti įgyvendinamus sprendimus teisėjų tarybai. Žemiau pateikiama 
schema, kurioje pavaizduoti pagrindiniai siūlomi atsakomybių bei procesų pakeitimai.

5 schema. siūlomos nta veiklos plėtros gairės

Siūlomos administracijos veiklos plėtros gairės

Informacijos 
analizėms 
teikimas

Posėdžių 
organizavimas, 

nutar imų 
ruošimas

Siūlymų, analizių 
teikimas

Metodinė pagalba 
apskaitos 
klausimais

Central izuoti pirkimai

IS valdymas

Atsakymai į valdymo 
informacijos užklausas

Informacijos 
užklausos

Teismų savivaldos 
institucijos

Sprendimų priėmimas

Teismų veiklos 
ir finansų analizė

Teisėjų vertinimas, atranka, 
etikos priežiūra

Nacionalinė teismų 
administracija

Techninis savivaldos 
aptarnavimas

Teisėjų duomenų valdymas

Centralizuotų 
pirkimų 

vykdymas Adminis-
tracinis

palaikymas

IS priežiūra ir valdymas

Metodinė 
pagalba

Teismų veiklos 
ir finansų analizė

Lietuvos 
Respublikos teismai

Šiuo metu vykdomos veiklosŠiuo metu vykdomos veiklosŠiuo metu vykdomos veiklos

Teisingumo vykdymas

Administracinis 
palaikymas

Administracinės 
veiklos priežiūra

Teismų biudžetų 
rengimas

Plėtojami srities veiklos procesai
Atsisakoma dalies srities 

veiklos procesų
Veiklos procesai, kuriems analizė 

neturi įtakos

Sistemingai vykdomi 
veiklos procesai

Nesistemingi, 
užklausomis paremti 
informacijos srautai

Informacijos srautai, 
kuriuos rekomenduojama 
sisteminti, struktūrizuoti

Informacijos srautai, kurių apimtis 
rekomenduojama didinti

Teisinė analizė

Teismų praktikos analizė, 
praktikos formavimas

 

Pirmoji rekomenduojama plėtros sritis – teismų veiklos analizės funkcijos stiprinimas. Rekomen-
duojama peržiūrėti dabartinius nta veiklos procesus, susijusius su analizės atlikimu, jos rezultatų teikimu bei 
informacijos analizei rinkimu. svarbu pažymėti, jog teisėjų taryba ir toliau išliktų pagrindinė sprendžiamąją tei-
sę turinti teismų savivaldos institucija. nta būtų perduotos tik teisės ir pareigos, susijusios su situacijos analize 
teismų sistemoje ir siūlymų teikimu – sprendimus dėl jų įgyvendinimo ir toliau svarstytų teisėjų taryba (tais 
atvejais, kai siūlymai pateikiami teisėjų tarybai). toks analizės funkcijos stiprinimas padėtų atskirti sprendimų 
priėmimo ir analizės veiklas – šiuo metu analizė yra vykdoma nta, vėliau nta atliekamos analizės pateikia-
mos atitinkamiems teisėjų tarybos komitetams, darbo grupėms, kurios vertina, teikia pastabas, sprendžia dėl 
vienos iš kelių pasiūlytų alternatyvų. Galiausiai rezultatai pateikiami teisėjų tarybai. siūlomi pokyčiai leistų 
padidinti atliekamų analizių kokybę ir spartą, nes visais reikiamais duomenimis disponuotų viena institucija. 
Rekomendacijos, kaip galėtų būti pertvarkytas analizės rengimo procesas, pateikiamos kitame skyriuje.
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kita siūloma nta plėtros sritis – teismų aptarnavimo ir pagalbos teikimo apimčių didinimas. il-
galaikėje perspektyvoje siektina, kad visos administracinės veiklos, kurias šiuo metu vykdo teismai ir kurias 
galima organizuoti centralizuotai, būtų vykdomos nta. tai visos pagalbinės teismų funkcijos – pirkimų organi-
zavimas, apskaitos ir finansų, taip pat personalo valdymas, iš dalies – turto ir is priežiūra (šių funkcijų neįmano-
ma visiškai centralizuoti). trumpalaikėje perspektyvoje nta rekomenduotina sustiprinti metodinę pagalbą, tei-
kiamą teismams apskaitos ir finansų bei personalo valdymo, is priežiūros klausimais. Šiuo metu dalyje teismų 
darbuotojai neturi reikiamos kompetencijos arba išteklių efektyviai vykdyti savo veiklą. sistemingos metodinės 
pagalbos teikimas suteiktų galimybes padidinti teismų pagalbinių funkcijų veiklos efektyvumą. tai ypač aktua-
lu apskaitos ir valdymo funkcijos darbuotojams, kurie šiuo metu pradeda taikyti naujus vsaFas standartus. kita 
teismų aptarnavimo sritis, kurią rekomenduojama plėsti – tai ryšių su visuomene kompetencijos ugdymas bei 
informacijos teikimo procesų standartizavimas. kaip aprašyta ankstesniuose šios analizės skyriuose, ryšių su vi-
suomene palaikymo veiklos teismuose dažnai yra vykdomos neapibrėžtai, be aiškios komunikacijos strategijos, 
todėl nta pagalba šioje srityje yra ypač reikalinga. Šiuo metu nta yra pradėjusi kelias iniciatyvas šioje srityje, 
bet dėl trumpo jų įgyvendinimo laikotarpio žymių rezultatų dar nespėta pasiekti. taip pat paminėtini jau ap-
rašyti siūlymai dėl teismų praktikos analizės skyriaus sukūrimo bei centralizuotų pirkimų apimčių didinimo.

kitame skyriuje pateikiamos pagrindinės rekomendacijos, kaip būtų galima pertvarkyti, patobulinti ar automa-
tizuoti nta veiklos procesus. Įgyvendinus šias rekomendacijas būtų sudarytos galimybės plėsti nta veiklą pagal 
aukščiau aprašytus principus. 

7.4.   Rekomendacijos dėl nta veiklos procesų tobulinimo

7.4.1.  teismų veiklos ir finansinės analizės procesų pertvarkymas

nagrinėjant nta veiklos procesus, apimančius teismų veiklos ir finansinę analizę, nustatytos kelios sritys, kurias 
patobulinus teismų veiklos ir finansinė analizė būtų atliekama sparčiau ir kokybiškiau. toliau aptariamos pa-
grindinės šios tobulintinos veiklos procesų sritys.

 f atsakomybių paskirstymas. Šiuo metu teismų veiklos analizę skirtingais aspektais atlieka keli nta 
skyriai: darbo krūvį nagrinėja teismų veiklos analizės skyrius, teismų biudžetų planavimo (ir atitinkamos 
valdymo informacijos), jų vykdymo analizę atlieka strateginio planavimo skyrius. Reikia pasakyti, kad pir-
minę biudžeto vykdymo analizę taip pat atlieka Finansų ir biudžeto skyrius. bendrųjų reikalų skyrius vykdo 
patariamąją funkciją dėl teismų investicijų į nekilnojamąjį turtą poreikio, strateginio planavimo skyrius 
bei teisės ir personalo skyrius teikia rekomendacijas dėl teismų personalo struktūros optimizavimo. toks 
veiklos analizės fragmentiškumas neleidžia nei vienam iš skyrių disponuoti visa reikiama informacija. tai 
ypač aktualu atliekant darbo krūvio analizę, kadangi jos rezultatai turi įtakos teismų biudžetų planavimui. 
tikėtina, kad dėl dabartinio atsakomybių pasiskirstymo priimami ne patys tiksliausi galimi sprendimai, 
teisėjų tarybai teikiamuose siūlymuose neįvertinama visa nta turima informacija.
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 f analizių rezultatų panaudojimas. Šiuo metu kai kurių nta skyrių atliekamų analizių rezultatai nepa-
naudojami priimant sprendimus arba dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo atliekamos analizės nėra išsamios. 
pavyzdžiui, teismų veiklos analizės skyriaus rengiami administracinės veiklos priežiūros apibendrinimai 
neteikiami teisėjų tarybai (ar jos komisijoms ir darbo grupėms), strateginio planavimo skyriaus vykdo-
ma teismų biudžetų vykdymo analizė taip pat nėra formaliai pateikiama dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo. 
toks analizių atlikimo procesas neužtikrina, kad kiekvienai analizei skirtas darbo laikas atneš maksimalią  
galimą naudą.

 f teismų sistemos rodiklių stebėsena. analizės metu nustatyta, kad šiuo metu strateginio planavimo 
skyrius stebi kelis teismų veiklos rodiklius (pvz., vidutiniai ekspertizių kaštai, teismo sąnaudos, tenkan-
čios vienai bylai, ir kt.). pagrindinius darbo krūvio rodiklius stebi teismų veiklos analizės skyrius, tačiau visi 
šie rodikliai nesudaro visumos, jie naudojami tik teismų biudžetų sąmatoms pagrįsti arba teisėjų (ar kitų 
teismo darbuotojų) etatų skaičiui apskaičiuoti. kai nėra sistemingos stebėsenos, neįvertinami visi teismų 
sistemos veiklos aspektai, jų pokyčiai laikui bėgant, detaliai neišnagrinėjami jų priežastiniai ryšiai.

 f Valdymo informacijos rinkimas. Šiuo metu teismai nta sistemingai teikia tik finansinių ataskaitų rin-
kinius (biudžetų projektus ir biudžeto vykdymo ataskaitas). visą valdymo informaciją renka strateginio 
planavimo skyrius teikdamas įvairias užklausas teismams. toks informacijos rinkimo procesas yra lėtas 
(teismai atsakymus į užklausą pateikia per 3–5 dienas). duomenys neretai pateikiami nestandartizuotu 
formatu, todėl nta specialistams tenka papildomas darbo krūvis paruošiant duomenis analizei. be to, teis-
mai neretai gauna individualių informacijos užklausų iš išorinių institucijų (pvz., valstybės turto fondo) 
ir turi šioms institucijoms atsakyti individualiai, nors nta disponuoja visa reikiama informacija ir galėtų 
tokias užklausas vykdyti centralizuotai.

 f investicijų analizės funkcijos atsakomybės priskyrimas. Šiuo metu teismų poreikių investicijoms į 
nekilnojamąjį turtą analizę vykdo bendrųjų reikalų skyrius. toks šios analizės atskyrimas nuo kitų susijusių 
veiklų (pvz., teismų biudžeto planavimo) neleidžia tinkamai įvertinti investicijų reikalingumo, formuojant 
biudžetus atsižvelgti į vykdomus teismų turto atnaujinimus (ir su tuo susijusias papildomas sąnaudas), 
stebėti, ar efektyviai panaudojamos investicinės lėšos. toks šios funkcijos atskyrimas gali tapti dar pro-
blemiškesnis, jei nta būtų perduota dabar teisingumo ministerijai priklausanti turto investicijų valdymo 
funkcija (šiuo metu yra parengtas tai numatantis teisės aktų projektas).

atsižvelgiant į tai, kad aukščiau išvardintos tobulintinos veiklos procesų sritys yra glaudžiai susijusios, rekomen-
duojama iš esmės pertvarkyti nta veiklos procesus, susijusius su teismų veiklos ir finansų analize. Žemiau patei-
kiamos 5 pagrindinės rekomendacijos, kurias įgyvendinus būtų patobulinta atliekama teismų sistemos analizė.

 f Skirtingų analizės funkcijų centralizavimas. siūloma į vieną nta skyrių (kuris būtų formuojamas 
strateginio planavimo skyriaus pagrindu) sutelkti šiuo metu keliuose skyriuose vykdomas teismų vei-
klos analizės funkcijas. iš teismų veiklos analizės skyriaus siūloma perduoti darbo krūvio analizės funk-
ciją, taip pat teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimų, analizių atlikimo funkciją (teismų 
veiklos analizės skyriuje turėtų likti tik teisinio pobūdžio analizės funkcijos). Šitaip siekiama užtikrinti, 
kad finansinė ir ekonominė analizė būtų vykdoma neatsiejamai nuo darbo krūvio bei organizacinės 
veiklos tyrimo, o siūlymai teisėjų tarybai parengiami turint visapusišką teismų sistemos informaciją. 
atsižvelgiant į tai, kad ateityje nta turėtų koordinuoti ir teismų investicijas į nekilnojamąjį turtą, reko-
menduojama šiam skyriui perduoti ir investicijų priežiūros funkciją, kurią šiuo metu atlieka bendrųjų 
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reikalų skyrius. iš teisės ir personalo skyriaus siūloma perduoti likusias funkcijas, susijusias su teismų 
organizacinės struktūros ir pareigybių analize. 

taip pat svarbu užtikrinti, kad informaciją šiam skyriui teiksiantys nta padaliniai (informatikos ir sta-
tistikos bei Finansų ir biudžeto skyriai) ne analizuotų surenkamus duomenis, o tik rinktų ir bendrintų 
informaciją. taip būtų išvengiama analizės dubliavimo, be to, būtų aiškiai atskirti informacijos rinkimo 
ir jos analizės procesai.

Įvykdžius šią rekomendaciją gerokai sumažėtų teismų veiklos analizės skyriaus turimų funkcijų skai-
čius – rekomendacijos, kaip toliau turėtų būti formuojamas šis skyrius, pateikiamos tolesniuose analizės  
skyriuose.

 f analizės rezultatų formalizavimas. Rekomenduojama formalizuoti kiekvienos atliekamos analizės re-
zultatus (t. y. numatyti, kokia forma jie bus pateikiami, ir kokiais tikslais vėliau naudojami – teikiami teisėjų 
tarybai, naudojami rengiant planus ir pan.) bei nustatyti skirtingų analizių prioritetus ir laikotarpius, kada 
jos turėtų būti atliekamos (pvz., biudžeto vykdymo analizei turėtų būti skirta daugiau žmogiškųjų ište-
klių ir ji turėtų būti vykdoma prieš pradedant planuoti kitų metų teismų biudžetus). toks analizių atlikimo 
proceso peržiūrėjimas padėtų užtikrinti, kad teisėjų tarybos bei nta sprendimai priimami įvertinus visus 
svarbiausius veiksnius bei kiekvienai analizei skirtas darbo laikas atneša maksimalią galimą naudą.

 f Stebėsenos rodiklių nustatymas ir vadovybės ataskaitų paketo sukūrimas. atsižvelgiant į tai, 
kad šiuo metu teismų sistemos veiklos rodikliai fiksuojami tik fragmentiškai, siūloma nustatyti standar-
tinius stebėsenos rodiklius, kurie apimtų visas pagrindines teismų sistemos veiklas. Reikia pasakyti, kad 
dalis ankstesniajame skyriuje apie teismų sistemos veiklos analizę pateikiamų veiklos procesų efektyvu-
mo vertinimo rodiklių galėtų būti naudojami ir kaip stebėsenos rodikliai (pvz., dokumentų, kuriuos dėl 
netinkamos formos ar trūkstamų sudėtinių dalių atmeta teisėjas, dalis tarp visų gaunamų dokumentų; 
vidutinė trukmė (dienomis) tarp bylos užregistravimo ir parengiamojo / pirmojo teismo posėdžio (at-
rankos kolegijos posėdžio)). taip pat siūloma sudaryti vadovybės ataskaitų paketą, kuriame būtų patei-
kiami stebėsenos rodikliai, jų tarpusavio sąryšiai, istoriniai pokyčiai, skirtumai teismų sistemos viduje. 
taip būtų pasiekta, kad teismų sistemos veiklos analizė yra standartizuota, jos rezultatus galima lyginti 
po kiekvieno analizės periodo, nustatytos pagrindinės rodiklių tarpusavio sąsajos. tai padėtų išaiškinti 
pagrindines teismų sistemos problemas (o ne tik jų simptomus), sukurtų galimybes objektyviai priimti 
strateginius sprendimus (pvz., būtų galima sistemingai nagrinėti specializuotų teismų kūrimo poreikį, 
nustatyti teisės sritis, kuriose didžiausias specializuotų teisėjų poreikis, ir kt.). pažymėtina, kad ateityje 
stebėsenos rodiklių vertė tik didės, nes es šalyse pastebima tendencija stebėti vis daugiau teismų siste-
mos veiklos rodiklių (pvz., nyderlanduose įdiegus kokybės vadybos sistemą nustatyta keletas vertina-
mų rodiklių, kitose valstybėse automatizuojant veiklos procesus sistemose atsirasdavo galimybė gauti 
veiklos stebėsenai reikalingus duomenis). todėl atsiras daugiau galimybių atlikti lyginamąją analizę su 
kitomis teismų sistemomis.

 f informacijos rinkimo proceso standartizavimas. siekiant išspręsti dabartines informacijos rinkimo 
problemas (žema duomenų kokybė, lėtas pateikimo procesas), rekomenduojama formalizuoti informacijos 
rinkimo procesą. siūloma iš anksto nustatyti, kokia informacija turi būti kaupiama teismuose, sukurti infor-
macijos teikimo šablonus ir juos perduoti teismams nuolatiniam pildymui. Reikia pasakyti, jog įdiegus planuo-
jamą centralizuotą apskaitos ir finansų valdymo sistemą teismuose nebereiks kaupti finansinės informacijos 
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papildomų ataskaitų teikimo tikslais. todėl svarbu užtikrinti, kad teismai papildomai kauptų tik tą informaciją, 
kuri nta yra neprieinama centralizuotai Liteko bei būsimoje apskaitos sistemoje. toks informacijos rinkimo 
proceso standartizavimas sudarytų galimybes efektyviai ir sparčiai vykdyti stebėsenos rodiklių analizę, for-
muoti vadovybės ataskaitų paketą, taip pat gerokai sumažintų teismų finansininkų darbo krūvį teikiant at-
sakymus į užklausas bei padidintų surenkamų duomenų kokybę. be to, toks informacijos rinkimo procesas 
sudarytų galimybes nta teikti atsakymus į finansines užklausas išorinėms institucijoms už visą teismų siste-
mą – dar labiau sumažėtų poreikis teismų finansininkams atsakinėti į tokias užklausas individualiai.

svarbu paminėti, kad visų rekomendacijų dėl teismų veiklos ir finansų analizės procesų pertvarkymų įgyven-
dinimo laikotarpis nėra ilgas – tikėtina, kad šiuos pakeitimus galima atlikti ir visus siūlomus tobulinimus įgy-
vendinti greičiau nei per pusę metų. visų pirma, siūloma pertvarkyti nta skyrius ir perskirstyti jų atsakomybes. 
antra, siūloma nustatyti, kokios analizės bus vykdomos, kam naudojami ar teikiami jų rezultatai. Į tai atsižvel-
giant reikėtų numatyti, kokia informacija (ir kokiu periodiškumu) turėtų būti renkama iš teismų, ir paruošti 
informacijos kaupimo šablonus. taip pat pertvarkius informacijos rinkimo procesą galėtų būti nustatyti pagrin-
diniai stebėsenos rodikliai bei suformuotas vadovybės ataskaitų paketas. 

7.4.2.  informacinių technologijų valdymo struktūrizavimas

Šiuo metu nta yra atsakinga už respublikinio teismų tinklo veikimą, Liteko programinės dalies palaikymą ir 
plėtrą, it investicijų valdymą, dalyvauja kuriant ir diegiant informacines sistemas teismuose. analizės metu 
nustatytos šios tobulintinos sritys:

 f LitEko palaikymo procesas. Šiuo metu nta nėra aiškiai apibrėžto Liteko palaikymo proceso: nenu-
matytos problemų sprendimo procedūros, dėl iškilusių klausimų teismai kreipiasi tiek į nta, tiek į Liteko 
diegėją. todėl su sistemos palaikymu susijusios problemos išsprendžiamos nepakankamai greitai, nta 
specialistai nedisponuoja visapusiška informacija apie problemas, negali imtis atitinkamų veiksmų visos 
teismų sistemos mastu;

 f LitEko tobulinimo procesas. dėl riboto it specialistų skaičiaus informatikos ir statistikos skyriuje ne-
skiriama pakankamai laiko intensyviam Liteko tobulinimui. nors teismai teikia nemažai pageidavimų dėl 
Liteko tobulinimo, sprendimai priimami gana lėtai, įgyvendinimo darbai dėl ribotų diegėjo išteklių už-
trunka. taip pat informatikos ir statistikos skyriaus darbuotojai savarankiškai gali atlikti ribotą darbų dalį;

 f iS valdymo praktikų taikymas. informatikos ir statistikos skyriuje nėra aiškiai apibrėžtų ir dokumentuo-
tų sistemos pokyčių, prieigos teisių valdymo ir kitų pagal gerąsias it valdymo praktikas (cobit, itiL) reko-
menduojamų reglamentuoti procesų. todėl kyla rizika, kad gali būti pažeistas sistemų saugumas, sistemą 
prižiūrintys specialistai neturės visos reikiamos informacijos įvairioms problemoms spręsti.

kadangi teismų sistemos veiklos procesų analizės metu pastebėta, jog veiklos procesų automatizavimas yra 
viena iš labiausiai tobulintinų veiklos procesų sričių, informacinių technologijų valdymo struktūrizavimas yra 
ypač svarbus. toliau pateikiamos pagrindinės rekomendacijos, kurios padėtų išspręsti is valdymo problemas.

 f it organizacinės struktūros apibrėžimas. atsižvelgiant į it gerųjų praktikų rekomendacijas, nta turėtų 
būti išskirtos tokios funkcinės dalys:
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 y informacinių technologijų valdymo komitetas (toliau it valdymo komitetas) – nuolat veikianti it 
valdymo ir plėtros reikalus prižiūrinti darbo grupė, kuri būtų sudaroma iš nta vadovybės, veiklos padalinių 
vadovų ir dalies teismų atstovų (teismų atstovai dalyvautų sprendžiant Liteko ir teismų sistemų klausi-
mus). komitetas turėtų priimti sprendimus dėl strateginių it (nta ir teismų) plėtros krypčių ir galėtų rinktis 
periodiškai arba pagal poreikį aktualiems it valdymo klausimams aptarti ir spręsti. Šiuo metu panašus 
komitetas yra suformuotas teisėjų taryboje (informacinių technologijų komitetas), tačiau šio komiteto ga-
limybės veikti efektyviai yra ribotos, kol nėra kitų šioje rekomendacijoje aprašytų grupių; 

 y informacinių sistemų eksploatavimo funkcinė grupė. Šios grupės atstovai atsakytų už informa-
cinių sistemų, serverių, telefonijos, kompiuterinių tinklų (įskaitant saugos įrangą) įrangos priežiūrą. 
pagrindinės funkcijos apimtų it infrastruktūros (serverių, tinklo įrangos, it saugos sistemų) priežiūrą, 
tinkamą informacinių sistemų ir pakeitimų valdymo užtikrinimą;

 y informacinių sistemų plėtros funkcinė grupė. Šios grupės atstovai atsakytų už informacinių sistemų 
planavimą ir plėtrą. pagrindinės funkcijos apimtų is ir it infrastruktūros projektų valdymą, rengtų strategi-
nių is plėtros krypčių ir galimų alternatyvų analizes, formuotų it biudžetą ir atliktų jo vykdymo stebėseną;

 y informacinių technologijų paslaugų funkcinė grupė. Šios grupės atstovai atsakytų už vidinių 
ir išorinių sistemų naudotojų aptarnavimą. pagrindinės funkcijos apimtų vidinių ir išorinių naudotojų 
aptarnavimą („Help desk“ funkcijos palaikymas), vidinių naudotojų darbo vietų ir jose veikiančios pro-
graminės įrangos priežiūrą, loginės prieigos valdymą.

siekiant sukurti tokias funkcines grupes, nta reikėtų įvertinti galimybes didinti žmogiškųjų išteklių skaičių ir 
stiprinti informatikos ir statistikos skyriaus kompetencijas. 

 f it pagalbos centro („Help desk“) funkcijos sukūrimas. atsižvelgiant į tai, kad ankstesniuose šios ana-
lizės skyriuose siūloma iš dalies centralizuoti teismo is priežiūros ir valdymo funkciją, taip pat siekiant už-
tikrinti, kad teismo darbuotojai gautų reikiamą konsultacinę pagalbą, rekomenduojama sukurti teismų it 
pagalbos centrą nta. tokiu atveju nta turėtų daugiau informacijos apie tai, kokios yra dažniausiai kylančios 
darbo su kompiuteriu problemos, ir galėtų imtis atitinkamų veiksmų joms spręsti (organizuoti mokymus 
ir kt.). Į šį pagalbos centrą galėtų būti siunčiamos visos užklausos, susijusios su teismų is palaikymu. taip 
pat turėtų būti formalizuota pagalbos teikimo procedūra, t. y. nustatyta, kokiais klausimais teismai turėtų 
kreiptis į išorinius paslaugų tiekėjus, kokiais – į nta konsultacijų centrą.

 f it valdymo procedūrų formalizavimas. atsižvelgiant į gerųjų it valdymo praktikų (cobit, itiL) reko-
mendacijas, nta turėtų būti aiškiai apibrėžtos ir dokumentuotos is pokyčių valdymo procedūros (palaiko-
mas pokyčių registras), numatytos naudotojų teisių valdymo bei kitos it valdymo procedūros (pvz., krizių 
valdymas). nuoseklus pokyčių, vartotojų teisių suteikimo ir kitų registrų vedimas padėtų užtikrinti veiksmų 
atsekamumą, šitaip palaikant tinkamą saugos lygį. 

apibendrinant rekomendacijas dėl informacinių technologijų valdymo struktūrizavimo, rekomenduojama jas įgy-
vendinti artimiausiu metu. kadangi jau vykdomas projektas „elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo proce-
se“, tinkama informacinių technologijų valdymo struktūra yra būtina siekiant užtikrinti, kad naujos sistemos kūrimo 
darbai ir vykdomi Liteko tobulinimai būtų tinkamai įgyvendinti. kita siūlomų iniciatyvų dalis – funkcinių grupių 
nustatymas ir jų kompetencijų ugdymas, it pagalbos centro kūrimas yra ilgalaikės iniciatyvos ir nėra tokios kritiš-
kos, kaip it valdymo procedūrų formalizavimas. todėl rekomenduojama iš pradžių pradėti it valdymo procedūrų 
formalizavimo ir susijusių veiklų įgyvendinimą, o vėliau vykdyti kitas šiame skyriuje pateikiamas rekomendacijas.
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7.4.3.  teismų savivaldos institucijų aptarnavimo funkcijos atskyrimas

kaip aprašyta ankstesniuose skyriuose, viena iš pagrindinių nta veiklos grupių yra teismų savivaldos institucijų 
aptarnavimas. analizuojant šios veiklos grupės procesus nustatytos tokios tobulintinos procesų sritys:

 f aptarnavimo funkcijos paskirstymas. Šiuo metu už teisėjų tarybos, pagrindinės teismų savivaldos 
vykdomosios institucijos, aptarnavimą yra atsakingas teismų veiklos analizės skyrius. teisės ir personalo 
skyrius aptarnauja teisėjų garbės teismą, teisėjų etikos ir drausmės komisiją, pretendentų į teisėjus egza-
mino komisiją, pretendentų į teisėjus atrankos komisiją bei nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją 
prie teisėjų tarybos. pagal savo kompetenciją su šiomis institucijomis ir komisijomis bendrauja ir kiti nta 
skyriai (pvz., strateginio planavimo skyrius dalyvauja derinant teismų biudžetų projektus, informaciją nta 
tinklalapyje apie savivaldos institucijų veiklą pateikia komunikacijos skyrius, kalbas savivaldos atstovams 
užsienio konferencijose rengia tarptautinių santykių skyrius). Reikia pasakyti, kad visi šie skyriai turi ir kitų, 
neretai visiškai kitokio pobūdžio, funkcijų, nuo kurių atitraukiami, kai reikia aptarnauti savivaldos atstovus. 
toks funkcijų pasiskirstymas neleidžia maksimaliai išnaudoti nta darbuotojų kompetencijos jų pagrindinė-
se srityse, be to, neužtikrinamas tinkamas informacijos srautų tarp nta ir savivaldos institucijų valdymas;

 f nuomonės dėl teisės aktų projektų rengimas. Šiuo metu nuomonės dėl teisės aktų projektų rengi-
mo funkcija (kai nuomonę pateikia teismai) yra paskirta teismų veiklos analizės skyriui, kurio pagrindinės 
funkcijos – teismų administracinės veiklos, darbo krūvio bei teisinių aspektų analizė. toks funkcijos prisky-
rimas atitraukia skyriaus darbuotojus nuo jų pagrindinių veiklų, neleidžia atlikti išsamesnės ir kokybiškes-
nės teismų veiklos analizės. be to, pastebėta, kad teismų nuomonių dėl teisės aktų projektų rinkimo proce-
sas yra lėtas ir nerezultatyvus: šiuo metu nuomonės yra renkamos elektroniniu paštu, siunčiant užklausas 
kiekvienam teismui. Gavus atsakymus, nuomonė yra apibendrinama ir teikiama teisėjų tarybai. analizės 
metu nustatyta, kad teismų atsako dažnis yra labai žemas – neretai sulaukiama atsakymų iš 5–10 teismų;

 f skundų, pateiktų nta, valdymas. Šiuo metu skundus, pateiktus nta, nagrinėja teismų veiklos anali-
zės skyrius. Ši funkcija skyriui yra paskirta atsižvelgiant į tai, kad nta gauna daug interesantų skundų dėl  
teismų veiklos. 

siekiant patobulinti teismų savivaldos institucijų aptarnavimo procesą ir spręsti aukščiau išvardintas proble-
mas, siūloma teisės ir personalo skyriaus pagrindu sukurti naują nta skyrių – sekretoriatą, kuriam būtų per-
duotos visos teismų savivaldos institucijų aptarnavimo funkcijos, šiuo metu teismų veiklos analizės bei teisės ir 
personalo skyriams priskirtos savivaldos aptarnavimo atsakomybės. be to, rekomenduojama įgyvendinti šiuos 
pakeitimus:

 f institucijų ir komisijų pagrindinio kontaktinio asmens nustatymas. siekiant užtikrinti, kad kiek-
vienai institucijai reikiama informacija yra tvarkoma vieno asmens ir kiti nta darbuotojai nėra atitrau-
kiami nuo savo pagrindinių funkcijų, rekomenduojama sekretoriato darbuotojams perduoti šias funk-
cijas: informacijos nta interneto svetainėje skelbimas (šiuo metu tai vykdo komunikacijos skyrius) bei 
kalbų rašymas (šiuo metu tai vykdo tarptautinių santykių skyrius, teismų veiklos analizės skyrius). taip 
pat svarbu pasakyti, kad šie asmenys neturėtų būti atsakingi už įvairių analizių atlikimą. visos teismų 
savivaldos institucijoms teikiamos analizės turėtų būti atliekamos kitų nta skyrių (žr. rekomendacijas 
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toliau), o sekretoriatas turėtų tik perduoti atsakymus į atitinkamas užklausas. taip pat rekomenduoja-
ma standartizuoti savivaldos institucijų užklausų teikimą. kartu su rekomendacijų dėl teismų veiklos ir 
finansų analizės procesų tobulinimo įgyvendinimu tai leistų pasiekti didesnį informacijos apsikeitimo 
efektyvumo lygį;

 f nta raštinės ir skundų valdymo funkcijos perdavimas. siūloma sekretoriatui pavesti ir teisėjų tary-
bos raštinės (šiuo metu šią funkciją atlieka teismų veiklos analizės skyrius) bei nta raštinės funkciją. Šiuo 
metu nta raštinės funkcija yra priskirta bendrųjų reikalų skyriui, tačiau įvertinus tai, kad dalis į nta atei-
nančių dokumentų yra susiję su teismų savivaldos institucijomis ar teisėjais, siūloma šią funkciją perduoti 
sekretoriatui. nors tai ir būtų šalutinė šio skyriaus funkcija, manytina, kad sekretoriato veiklos pobūdis yra 
artimesnis ir tinkamiausias tvarkyti dokumentus, palyginti su kitais nta skyriais ir jų pagrindinėmis funk-
cijomis (tarp jų ir su bendrųjų reikalų skyriaus pagrindinėmis funkcijomis). be to, taip būtų centralizuotas 
dokumentų judėjimas, užtikrinta, kad darbuotojai turi reikiamą kompetenciją dokumentams (ir archyvui) 
tvarkyti. sekretoriatui galėtų būti perduota ir nta skundų valdymo funkcija.

svarbu paminėti, kad šiuo metu yra ruošiamasi nta įdiegti dokumentų valdymo sistemą, kuri bus pritaiky-
ta tiek nta, tiek teismų savivaldos institucijų dokumentacijai tvarkyti. sistema galės naudotis tiek nta dar-
buotojai, tiek teismų savivaldos institucijų vadovai (nutolę vartotojai). tokia sistema leis efektyviau valdyti 
dokumentus ir tarp institucijų, ir pačiose institucijose;

 f nuomonės dėl teisės aktų projektų rengimo ir teisinės analizės funkcijų sujungimas. siekiant pa-
didinti gaunamų atsakymų dėl teisės aktų projektų iš teismų dažnį, taip pat sustiprinti nta teisinės anali-
zės funkciją (teisės aktų projektų, bylų tendencijų, priežasčių, dėl ko lėtai nagrinėjamos bylos, nagrinėjimo) 
siūloma visas teisinio pobūdžio analizės funkcijas perduoti naujai sukurtam teisės analizės skyriui (šiuo metu 
dalį jų atlieka teismų veiklos analizės skyrius, o dalį – teisės ir personalo skyrius). ilgalaikėje perspektyvoje 
siūloma dar labiau plėsti teisinės analizės funkcijas – šiame skyriuje dirbantys specialistai apylinkių, apygardų 
teisėjams galėtų teikti informaciją teisinės praktikos klausimais, rinkti teisinę informaciją, ją bendrinti. toks 
teisinės analizės funkcijų centralizavimas padėtų efektyviau vykti žinių mainams tarp nta specialistų, būtų ug-
domi teisinių aspektų ekspertai, kurių pirminė, o ne viena iš šalutinių, funkcija būtų teisinė analizė. kadangi šie 
darbuotojai glaudžiai bendradarbiautų su teismais, ilgalaikėje perspektyvoje šis skyrius nuomonės dėl teisės 
aktų projektų galėtų prašyti selektyviai, pasirinkdamas teisėjus, turinčius didžiausią patirtį konkrečioje srityje, 
ar pagal kitus bendradarbiaujant sužinotus aspektus. tokių ekspertų ugdymas būtų naudingas ir teismams – 
tikėtina, kad sumažėtų poreikis atsakinėti į užklausimus dėl teisės aktų projektų, nes būtų dažniau kreipiamasi 
į nta, o ne į teismus, žinant, kad nta dirba didelę kompetenciją turintys specialistai.

teismų savivaldos institucijų aptarnavimo funkcijos atskyrimą būtų galima įgyvendinti artimiausiu laikotar-
piu – rezultatai turėtų būti matomi po pusės metų. Reikia pasakyti, kad sekretoriato sukūrimas yra būtinas 
norint sėkmingai įvykdyti kitus nta struktūrinius pakeitimus  – neįgyvendinus šios rekomendacijos, nebūtų 
galima suformuoti naujos, efektyviai veikiančios organizacinės struktūros. taip pat svarbu pabrėžti, kad įgy-
vendinus šias rekomendacijas prireiktų perskirstyti ir keletą kitų funkcijų, vykdomų skyrių, kurių veiklos pobūdį 
siūloma keisti iš esmės. siūlymai, kam perduoti tokias funkcijas (pvz., personalo valdymą), pateikiami skyriuje 
„7.4.8. Rekomendacijų nta veiklos procesams tobulinti apibendrinimas“.
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7.4.4.  nta tarptautinių santykių strategijos ir principų nustatymas

atliekant nta veiklos procesų, susijusių su tarptautinių santykių palaikymu, analizę pastebėta, kad:

 f nta nėra sistemingos tarptautinių santykių palaikymo strategijos, principų, ilgalaikių tikslų (šiuo metu 
formuojami tik metiniai uždaviniai), tarptautinių santykių skyriaus veikla šioje srityje yra vykdoma pagal 
poreikį (t. y. jei iš užsienio valstybių institucijų gaunamas prašymas priimti delegaciją; teisėjams ar nta 
specialistams kyla poreikis aplankyti konkrečią instituciją kitoje valstybėje); 

 f nenumatyta, kurių šalių institucijos yra strateginiai nta partneriai. Šiuo metu nta palaiko ryšius su pietų 
korėjos nacionaline teismų administracija, stiprinami santykiai su Latvijos ir norvegijos administracijomis, 
tačiau nenumatyta tolesnė partnerysčių plėtra, jų tikslai; 

 f šiuo metu santykius su kitų šalių organizacijomis ir teismais palaiko ne tik tarptautinių santykių skyrius, bet 
ir atskiri Lietuvos Respublikos teismai. analizės metu nustatyta, kad nta neturi pakankamai informacijos 
apie tai, kokias veiklas vykdo teismai, ar jos nedubliuoja nta pastangų, ar nėra galimos sinergijos.

todėl žemiau pateikiamos kelios rekomendacijos, kurias įgyvendinus ateityje nta tarptautinių santykių funk-
cija padėtų skleisti gerąją kitų šalių praktiką teismų sistemoje, sustiprintų nta darbuotojų kompetenciją bei 
padidintų teismų sistemos ir nta žinomumą užsienio šalyse.

 f tarptautinių santykių strategijos ir principų nustatymas. kadangi šiuo metu nta tarptautinių san-
tykių strategija nėra formalizuota ir veikla šioje srityje vykdoma pagal poreikį, siūloma nustatyti detalią 
tarptautinių santykių strategiją ir principus:

 y rekomenduojama numatyti pagrindinius tikslus, kurių siekiama plėtojant tarptautinius santykius (pvz., 
perimti kitų šalių gerąją praktiką, sustiprinti nta darbuotojų kompetencijas, sudaryti galimybes teisė-
jams gilinti žinias užsienyje, užmegzti kontaktus su užsienio teisės ekspertais ir pan.); 

 y siūloma nustatyti strateginius nta užsienio partnerius ir tarptautinių santykių skyriaus veiklą orien-
tuoti į ryšių su šiais partneriais palaikymą ir stiprinimą. Rekomenduojama strateginius partnerius pasi-
rinkti atsižvelgiant į šių šalių teisinių sistemų panašumą, teismų sistemos reformų patirtį, šalių patirties 
įgyvendinamumą Lietuvoje ir kitus kriterijus, kurie užtikrintų, kad užmegzti ryšiai bus naudingi nta; 

 y siūloma nustatyti objektyvius kriterijus, kuriais remiantis bus vertinamas tikslų pasiekimo lygis (kriteri-
jai turėtų būti tikslūs, apibrėžto laikotarpio, realistiški ir orientuoti į veiksmus, pvz., organizuotų teisėjų 
kelionių skaičius) bei kiekvienais metais parengti tarptautinių santykių veiklos planą, kuriame būtų 
nustatyti metiniai veiklos prioritetai, konkretūs tikslai ir jų vertinimo rodikliai. 

tokia strategija užtikrintų tarptautinių santykių veiklos tęstinumą, padidintų galimybes pasiekti užsibrėžtus 
tikslus, susietų tarptautinių santykių veiklą su kitais nta procesais ir jų tikslais. strateginių užsienio partnerių 
pasirinkimas suteiktų daugiau galimybių panaudoti tarptautinių santykių skyriaus veiklos rezultatus tobuli-
nant teismų sistemą, leistų labiau įsigilinti į kitų valstybių teismų sistemų gerąją praktiką, atvertų kelią pla-
tesniam ryšių su šiomis valstybėmis palaikymui (pvz., šiose valstybėse turėtų būti lengviau organizuoti teisėjų 
mokymus).

 f teismų ir nta apsikeitimo informacija dėl tarptautinių santykių palaikymo proceso nustaty-
mas. Rekomenduojama formalizuoti teismų ir nta apsikeitimo informacija dėl tarptautinių santykių pa-
laikymo procesą, pvz., nustatyti, kad teismai teiktų informaciją apie visus planuojamus vizitus, periodiškai 
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rengti teismų tarptautinių santykių apžvalgą, teikti informaciją teismams apie nta turimus kontaktus 
kitose valstybėse. Šitaip būtų išvengta nesusipratimų dėl vykdomos veiklos dubliavimosi, nta turėtų visa-
pusišką informaciją apie teismų vykdomą tarptautinių santykių veiklą, kurią galėtų panaudoti savo ryšių 
plėtojimo tikslais. taip pat nta turėtų galimybę padėti teismams palaikyti individualius ryšius, suteikti ver-
tingų kontaktų ir kitaip prisidėti prie teismų tarptautinių santykių plėtojimo.

7.4.5.  nta ir teismų sistemos komunikacijos ir viešųjų ryšių strategijos  
 detalizavimas 

analizuojant teismų sistemos veiklos procesus pastebėta, kad visuomenės informavimo procesas teismuose yra 
nestandartizuotas, dažnai neapibrėžta tvarka ar taisyklės, kaip ir kokia informacija turėtų būti teikiama, teis-
mo darbuotojai neretai neturi reikiamų žinių ir kompetencijos tinkamai bendrauti su visuomenės informavimo 
priemonių atstovais. 

taip pat nustatyta, kad teismai ir nta neorganizuoja periodinių ar proginių renginių, skirtų teismų veiklos ma-
tomumui visuomenėje didinti. pavyzdžiui, analizės metu buvo atlikta internetinių naujienų portalų apžvalga, 
siekiant išsiaiškinti, ar visuomenės informavimo priemonėms yra teikiama darbo krūvio didėjimo statistika, 
kuri yra aprašyta nta rengiamose veiklos ataskaitose. pastebėta, kad informacija apie darbo krūvį buvo patei-
kiama tik kitų naujienų, susijusių su teismų sistema, kontekste, nors tikėtina, kad atskiras pranešimas spaudai 
apie teismų darbo krūvį būtų patekęs į atitinkamas portalų skiltis.

be to, nustatyta, kad šiuo metu nta ir teismai neturi sukurto kritinių atvejų visuomenės informavimo plano. 
pastaraisiais metais atgarsį visuomenėje sukėlusių bylų pavyzdžiai rodo, kad sudėtingose situacijose neretai 
pasigendama aiškios nta, teisėjų tarybos ir pačių teismų pozicijos. taip pat aiškiai neapibrėžta, kaip turėtų būti 
teikiama informacija, kokią informaciją galima atskleisti, nederinami veiksmai su ikiteisminio tyrimo ar kitomis 
procese dalyvaujančiomis institucijomis.

Šiuo metu nta jau yra inicijuotas projektas, kurio pagrindinis tikslas – pertvarkyti ir patobulinti teismų viešųjų 
ryšių strategiją. Žemiau pateikiamos trys pagrindinės viešųjų ryšių strategijos tobulinimo rekomendacijos.

 f teismų veiklos viešųjų ryšių srityje standartizavimas. kadangi šiuo metu teismuose nėra apibrėžtų 
taisyklių, kaip turėtų būti vykdomi viešieji ryšiai, rekomenduojama standartizuoti šią teismų veiklą. pirma, 
siūloma nustatyti aiškias bendravimo su visuomenės informavimo priemonėmis atsakomybes teismuose, 
atsakingiems darbuotojams organizuoti mokymus, teikti metodinę medžiagą. be to, siūloma sudaryti ga-
limybes teismų darbuotojams gauti metodinę pagalbą telefonu. taip pat rekomenduojama apsvarstyti, 
kokią informaciją galėtų teikti nta (o ne teismai), ir atitinkamai perduoti atsakomybę nta komunikacijos 
skyriui, kurio darbuotojai turi didžiausią kompetenciją viešųjų ryšių klausimais. siūloma nustatyti, kokia 
informacija turėtų būti periodiškai pateikiama nta – toks informacijos pateikimo proceso formalizavimas 
padėtų užtikrinti, kad teismuose kaupiama visa reikiama informacija, ir prireikus gali būti sparčiai pateikta 
visuomenei.

 f Viešinimo veiklų plano sukūrimas. atsižvelgiant į tai, kad visuomenės pasitikėjimas teismais yra ne-
didelis, rekomenduojama sukurti viešinimo veiklų planą. tikėtina, kad ilgalaikėje perspektyvoje didesnis 
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teismų sistemos veiklos viešumas turėtų teigiamą įtaką visuomenės pasitikėjimui. tą pagrindžia ir policijos 
institucijų pavyzdys – prieš kelerius metus pradėta ilgalaikė viešųjų ryšių tobulinimo kampanija šiuo metu 
pradeda duoti savo rezultatų – visuomenės pasitikėjimas policijos institucija pradeda augti. 

 f kritinių atvejų visuomenės informavimo plano sukūrimas. atsižvelgiant į tai, kad komunikacija 
apie atgarsį visuomenėje sukėlusias bylas yra ypač svarbi siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą teismų 
sistema, rekomenduojama sukurti kritinių atvejų visuomenės informavimo planą, kuriame būtų apibrėžti 
komunikacijos principai (kas, kada ir kokią informaciją turėtų teikti), kitų institucijų (prokuratūros, policijos 
ir kt.) įtraukimas, numatyta, kaip pateikiama informacija apie teismo posėdžius ir nutarimus. Šiame plane 
taip pat turėtų būti apibrėžta, kaip kritiniams atvejams ruošiamas teismų ir nta personalas (organizuojami 
mokymai, rengiama medžiaga ir pan.), kaip sekama ir reaguojama į visuomenės informavimo priemonių 
pateikiamą informaciją. taip pat turėtų būti sukurtas procesas, kurio metu būtų vertinamas praėjusių kri-
tinių situacijų valdymas, daromos išvados ir atitinkamai tobulinamas kritinių atvejų visuomenės informa-
vimo procesas.

apibendrinant rekomendacijas dėl nta ir teismų komunikacijos bei viešųjų ryšių strategijos tobulinimo galima 
teigti, jog jų pagrindinė nauda turėtų būti pastebima po 1–2 metų, išaugus visuomenės pasitikėjimui teismais. 
tačiau svarbu pasakyti, kad dalies rekomendacijų, susijusių su veiklos šioje srityje formalizavimu, rezultatai 
būtų pastebimi anksčiau. kritinių atvejų visuomenės informavimo plano sukūrimas yra viena iš greičiausiai įgy-
vendinamų rekomendacijų ir jos rezultatai būtų matomi iš karto – teismų sistemai susidūrus su kita atgarsį vi-
suomenėje sukelsiančia byla. Rekomenduojama šį planą sukurti kaip galima greičiau – tik taip būtų parengtas 
mechanizmas, kuris neleistų kilti visuomenės nepasitenkinimui dėl teismų sistemos darbo kritinėse situacijose.

7.4.6.  teisėjų ir pretendentų į teisėjus duomenų registrų tobulinimas

Šiuo metu teisės ir personalo skyrius dirba su žemiau išvardintais teisėjų (ar pretendentų į juos) registrais, są-
rašais ir duomenų bazėmis:

 f pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašas;
 f teisėjų karjeros siekiančių asmenų registras;
 f teisėjų registras;
 f teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios 

pakopos teismą, duomenų bazė;
 f teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazė.

informacija tarp šių registrų yra susijusi, neretai duomenys apie asmenis perkeliami iš vieno registro į kitą, be 
to, informacija dubliuojama teisėjų asmens bylose. taip pat analizės metu pastebėta, kad registruose kaupiama 
ne visa informacija, kuri yra popierinėse teisėjų asmens bylose, todėl informacijos apie teisėjus rinkimo proce-
sas neretai yra imlus laikui.

todėl rekomenduojama integruoti šiuos registrus, sąrašus bei duomenų bazes ir sukurti vieną teisėjų ir pre-
tendentų į teisėjus informacijos registrą. taip pat siūloma standartizuoti šiame registre kaupiamus duome-
nis, sukurti galimybę visus reikiamus dokumentus saugoti registre, ir pradėti teisėjų asmens bylų perkėlimą 
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į elektroninį formatą, palaipsniui atsisakant popierinių ir skenuotų teisėjų asmens bylų, o vietoje to saugant 
duomenis elektroninėse duomenų bazėse (originalai galėtų būti saugomi nta). ilgalaikėje perspektyvoje šis 
registras galėtų būti integruotas su Liteko sistema, taip automatizuojant informacijos apie teisėjo darbą su-
rinkimo procesą.

Šių rekomendacijų įgyvendinimo laikotarpis – daugiau nei vieneri metai. atsižvelgiant į tai, kad Liteko siste-
mos tobulinimas darytų didelę įtaką teismų sistemos efektyvumui, o nta išteklių, skirtų is tobulinti, dydis yra 
ribotas, tikėtina, kad teisėjų registro tobulinimas gali būti ne toks prioritetinis. tačiau ilgalaikėje perspektyvoje 
ši rekomendacija turėtų būti svarstytina – jos įgyvendinimas sumažintų nta teisės ir personalo skyriaus dar-
buotojų darbo krūvį (jei būtų įgyvendinta rekomendacija dėl savivaldos aptarnavimo funkcijų perskirstymo – ir 
sekretoriato darbuotojų).

7.4.7.  kitos nta veiklos procesų tobulinimo rekomendacijos

Šiame skyriuje pateikiamos kitos nta veiklos procesų tobulinimo rekomendacijos. Šios rekomendacijos yra 
greitai ir nesudėtingai įgyvendinamos, pokyčiai neturėtų didelės įtakos kitiems nta veiklos procesams, tačiau 
rezultatai būtų pastebimi iš karto jas įgyvendinus.

 f teismų administracinės veiklos priežiūros funkcijos dalinis perdavimas nta Vidaus audito sky-
riui. kaip pastebėta teismų sistemos veiklos procesų analizės metu, teismai šiuo metu vykdo administra-
cinės veiklos priežiūros funkciją, t. y. atliekami teismų veiklos patikrinimai, tikrinamas procesinių terminų 
laikymasis, duomenų registravimo Liteko pilnumas ir kiti teismų raštinių bei teisėjų sekretorių veiklos 
aspektai. Šių patikrinimų metu taip pat tikrinami objektai, kuriuos peržiūri ir nta vidaus audito skyrius, 
atlikdamas vidaus auditus. kadangi administracinės veiklos priežiūra kai kuriuose teismuose yra daug dar-
bo laiko reikalaujantis procesas, siūloma išvengti patikrų objektų dubliavimo ir dalį administracinės veiklos 
tikrinimo veiklų įtraukti į vidaus audito metinius planus. siūloma įtraukti tik tas veiklas, kurios nesusijusios 
su teisingumo vykdymu. taip būtų sumažintas teisėjų darbo laikas, skiriamas šiai funkcijai vykdyti, be to, 
toks kontrolės funkcijos centralizavimas būtų efektyvesnis, auditų metu nustatytos neatitiktys būtų spar-
čiau pašalinamos. tikėtina, kad toks šios funkcijos perskirstymas pareikalautų daugiau žmogiškųjų išteklių 
nta vidaus audito skyriuje.

 f Finansų ir biudžeto skyriaus dalyvavimas pirkimų inicijavimo procese. Šiuo metu nta Finansų ir 
biudžeto skyriaus darbuotojai ne dalyvauja pirkimų inicijavimo procese, o tik peržiūri ir vizuoja pasirašytas 
pirkimų sutartis. Reikia pasakyti, kad Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai nėra tikri, kodėl jie atlieka šį 
vizavimą. be to, sutarčių vizavimo nepakanka norint vykdyti išankstinę finansų kontrolę, nes viešasis pirki-
mas jau būna įvykęs. todėl rekomenduojama įgyvendinti šiuos pakeitimus, susijusius su Finansų ir biudžeto 
skyriaus dalyvavimu pirkimų procese:

 y siūloma, kad Finansų ir biudžeto skyrius dalyvautų metiniame pirkimų plane inicijuojant nenumatytus 
pirkimus. skyriaus atsakomybė – užtikrinti, kad nta biudžete yra pakankamas lėšų likutis, nepritrūks 
lėšų kitoms nta reikmėms;

 y rekomenduojama, kad Finansų ir biudžeto skyrius vizuotų sudaromas sutartis, jei jose yra nestandar-
tinės finansinės sąlygos (pvz., atsiskaitymo terminai). toks Finansų ir biudžeto skyriaus įtraukimas į 
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pirkimų procesus padėtų užtikrinti, kad sudaromų pirkimų sutarčių finansinės sąlygos yra tinkamos, 
planuojami pirkimai neviršija nta biudžeto nei metų pradžioje, nei visus metus.

 f centralizuotų pirkimų apimčių didinimas. analizuojant teismų pirkimų funkcijos veiklos procesus 
nustatyta, kad teismų pirkimų funkcija galėtų būti iš dalies centralizuota ir dalis pirkimų perduota nta 
atsakomybei. todėl rekomenduojama išnagrinėti, kokius pirkimus vykdo teismai, kiekvienos paslaugų 
ir prekių grupės centralizuotų pirkimų vykdymo galimybes ir tikėtiną masto ekonomiją, bei nustatyti, 
kokie pirkimai turėtų būti vykdomi nta. taip pat siūloma formalizuoti teismų pirkimų poreikio analizę – 
parengti šablonus, kuriais naudojantis būtų stebima, kokie yra kiekvieno teismo pirkimų poreikiai, per-
tvarkyti pirkimų tvirtinimo procedūrą, kad būtų sumažintas pirkimų neatitikčių skaičius (plačiau apie 
siūlomus pirkimo funkcijos tobulinimus skyriuje „4.2.2.2. Rekomendacijos dėl administracinių funkcijų 
tobulinimo“).

7.4.8.  Rekomendacijų nta veiklos procesams tobulinti apibendrinimas

Remiantis kitų es valstybių pavyzdžiais nta veiklos procesus siūloma tobulinti juos sisteminant bei plečiant tas 
veiklos sritis, kurios apima teismų sistemos, o ne teismų savivaldos aptarnavimą. visų pirma siūloma pertvar-
kyti nta organizacinę struktūrą – visus teismų savivaldą aptarnaujančius darbuotojus perkelti į vieną skyrių, tą 
patį rekomenduojama atlikti su teismų veiklos, finansų ir teisinę analizę vykdančiais darbuotojais. Įgyvendinus 
siūlomus organizacinės struktūros pakeitimus nta skyrių funkcijos pasiskirstytų šitaip:

 f Sekretoriatas (arba teismų savivaldos institucijų aptarnavimo skyrius). Šio skyriaus funkcija  – 
teismų savivaldos institucijų techninis aptarnavimas, teisėjų ir pretendentų į teisėjus duomenų tvarkymas, 
nta ir teismų savivaldos institucijų raštinės ir skundų valdymas. Šis skyrius būtų suformuotas perkėlus ati-
tinkamas funkcijas iš teisės ir personalo skyriaus (teismų savivaldos institucijų aptarnavimas, teisėjų bei 
pretendentų į teisėjus duomenų tvarkymas), teismų veiklos analizės skyriaus (teisėjų tarybos aptarnavi-
mas, skundų valdymas) bei bendrųjų reikalų skyriaus (raštinės valdymas);

 f teisės skyrius. Šio skyriaus funkcijos būtų susijusios su teisine analize. tai teisinio pobūdžio bylų statis-
tikos analizė, kurią šiuo metu atlieka teismų veiklos analizės skyrius, darbo krūvio analizė, teismų ir nta 
nuomonės dėl teisės aktų projektų rengimas (šiuo metu vykdo teismų veiklos analizės skyrius bei teisės 
ir personalo skyrius), kitos teisinio pobūdžio funkcijos (teisės aktų, nta vidaus dokumentų rengimas, nta 
personalo administravimas (darbo laiko ir atostogų apskaita, įsakymai dėl priėmimo, atleidimo, perkėlimo, 
skatinimo, pareigybių aprašymai, darbuotojų vertinimas, sutarčių rengimas ir derinimas, atstovavimas nta 
teismuose)), kurias šiuo metu vykdo teisės ir personalo skyrius; 

 f Strateginio planavimo ir analizės skyrius. Šio skyriaus funkcijos apimtų visą teismų finansinę ir eko-
nominę analizę, strateginį planavimą, teismų organizacinės ir administracinės veiklos tyrimus ir kitas teis-
mų veiklos analizės sritis, kurias šiuo metu vykdo strateginio planavimo, teismų veiklos analizės bei teisės 
ir personalo skyriai. Šis skyrius būtų formuojamas strateginio planavimo skyriaus pagrindu;

 f informatikos ir statistikos skyrius. Šio skyriaus funkcijos būtų plečiamos pagal pateiktas rekomendaci-
jas, tačiau šiam skyriui neperduodama funkcijų iš kitų skyrių, taip pat šio skyriaus funkcijos neperduodamos 
kitiems skyriams. vienintelė su funkcijų perskirstymu susijusi rekomendacija – siūloma, kad informatikos 
ir statistikos skyrius teiktų duomenis teisės analizės bei strateginio planavimo ir analizės skyriams, bet 
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pats neatliktų analizės (informacijos rinkimo ir duomenų bendrinimo funkcijos būtų atskirtos nuo analizės 
atlikimo funkcijos);

 f apskaitos skyrius. Šio skyriaus funkcijos nesikeistų (išskyrus dalyvavimą pirkimų procese). vienintelė su 
funkcijų perskirstymu susijusi rekomendacija – siūloma, kad apskaitos skyrius (dabar – Finansų ir biudžeto 
skyrius) teiktų duomenis strateginio planavimo ir analizės skyriui, bet pats neatliktų analizės (informacijos 
rinkimo ir duomenų bendrinimo funkcijos būtų atskirtos nuo analizės atlikimo funkcijos);

 f bendrųjų reikalų skyrius. iš šio skyriaus siūloma sekretoriatui perduoti nta raštinės valdymo funkciją;
 f Vidaus audito skyrius. iš organizacinės struktūros bei funkcijų pasiskirstymo perspektyvos šiame skyriu-

je pokyčių nebūtų. tačiau svarbu pažymėti, kad šio skyriaus veiklos apimtys keistųsi, nes jam būtų perduota 
dalis teismų vykdomos administracinės veiklos priežiūros sričių, nesusijusių su teisingumo vykdymu;

 f komunikacijos skyrius. iš organizacinės struktūros bei funkcijų pasiskirstymo perspektyvos šiame sky-
riuje nebūtų pokyčių; 

 f tarptautinių santykių skyrius. iš organizacinės struktūros bei funkcijų pasiskirstymo perspektyvos šia-
me skyriuje nebūtų pokyčių.

pertvarkius organizacinę struktūrą, siūloma didžiausią dėmesį atkreipti į teismų veiklos ir finansų analizės 
funkcijos stiprinimą bei informacinių technologijų struktūrizavimą. pirmosios funkcijos stiprinimas leistų nta 
sistemingai stebėti teismų sistemos veiklą, teikti jos tobulinimo rekomendacijas teismų savivaldai. antrosios 
funkcijos struktūrizavimas yra būtinas atsižvelgiant į šiuo metu vykdomas ir ateityje planuojamas iniciatyvas 
teismų sistemos veiklos automatizavimo srityje. siekiant užtikrinti, kad vykdomi informacinių technologijų 
diegimo ir tobulinimo projektai būtų sėkmingi, turi būti sukurta jų valdymui tinkama organizacinė struktūra.

taip pat siūloma nta centralizuotai vykdyti dalį šiuo metu teismų sistemos turimų administracinių funkcijų. 
Rekomenduojama didinti centralizuotų pirkimų apimtis, nta vidaus audito skyriui siūloma perduoti dalį admi-
nistracinės veiklos priežiūros sričių.

tarptautinių santykių ir komunikacijos sritis taip pat rekomenduojama stiprinti. Šiose srityse būtina ne tik 
struktūrizuoti nta vykdomą veiklą, bet ir didesnį dėmesį kreipti į teismų sistemos aptarnavimą. tai ypač aktu-
alu komunikacijos ir viešųjų ryšių srityje – analizės metu pastebėta, kad tai viena iš silpniausių teismų admi-
nistracinių funkcijų.

siekiant efektyvesnės ir kokybiškesnės nta vidaus veiklos, siūloma į nta pirkimų procesą labiau įtraukti Fi-
nansų ir biudžeto skyrių, taip pat rekomenduojama integruoti teisėjų (ir kandidatų į juos) duomenų bazes bei 
registrus.

apibendrinant rekomendacijas dėl nta veiklos procesų tobulinimo galima teigti, kad išskiriamos dvi pagrin-
dinės siūlymų grupės. pirma, siūloma stiprinti pačios nta kompetencijas bei galimybes dalyvauti tobulinant 
teismų sistemos veiklą. todėl rekomenduojama pertvarkyti įvairaus pobūdžio analizes atliekančius skyrius, 
koncentruoti analizės funkcijas viename skyriuje, taip pasiekiant, kad vienoje vietoje būtų valdoma visa reikia-
ma informacija, sprendimai priimami atsižvelgiant į visus reikiamus aspektus. taip pat siūloma sukurti vieną 
skyrių, atsakingą už komunikaciją su teismų savivaldos institucijomis bei jų techninį aptarnavimą. taip būtų 
užtikrinta, kad analizės ir techninio aptarnavimo funkcijos yra atskirtos, darbuotojai gauna daugiau galimybių 
specializuotis, sumažėja jų atliekamų šalutinių funkcijų kiekis. tokie organizacinės struktūros pertvarkymai leis-
tų pasiekti, kad nta vykdomos analizės butų visapusiškos, rezultatyvios ir laiku atliekamos.
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antra, rekomenduojama daugiau dėmesio skirti funkcijoms, nuo kurių tiesiogiai priklauso teismų sistemoje vykdo-
mų veiklos procesų tobulinimo iniciatyvų sėkmė. ypač daug pokyčių siūloma atlikti is valdymo ir priežiūros srityje, 
kur rekomenduojama sukurti atskiras funkcines grupes, taip struktūrizuoti turimų is valdymo procesą, taip pat 
pradėti iniciatyvas, kurios leistų išnaudoti nuotolinio vartotojų aptarnavimo galimybes. atsižvelgiant į tai, kad ana-
lizėje siūloma daug teismų veiklos automatizavimo iniciatyvų, pakeitimai nta is valdymo ir priežiūros srityje yra 
kritiniai – jų neatlikus kai kurias rekomendacijas dėl teismų veiklos procesų tobulinimo gali būti sudėtinga, o gal 
ir neįmanoma įgyvendinti. panaši, tačiau ne tokia stipri sąsaja pastebima ir tarp rekomendacijų dėl teismų viešųjų 
ryšių funkcijos bei nta komunikacijos ir tarptautinių santykių skyrių veiklos tobulinimo siūlymų. nta turėtų prisi-
imti daugiau atsakomybės šiose srityje, labiau kuruoti teismų veiklą, tobulinti teismų darbuotojų kompetencijas, 
nes įgyvendinti šių funkcijų pakeitimus decentralizuotai yra ypač sudėtinga.

iš visų aukščiau pateiktų rekomendacijų matyti, kad nta veiklos apimtys turėtų plėstis, ir jos galimybės prisidėti 
prie teismų sistemos tobulinimo ir aptarnavimo turėtų tik didėti. ateityje nta turėtų siekti didinti savo žmogiškųjų 
išteklių skaičių, kelti specialistų kompetenciją ir tapti svarbia ir neatskiriama teismų sistemą palaikančia institucija.

7.5.   nta veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai

Šiame skyriuje pateikiami siūlomi nta veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai. kitaip nei teismų veiklos procesų 
atveju, efektyvumo vertinimo rodikliai nustatomi funkcijų, o ne veiklos procesų lygmeniu, nes įgyvendinus 
siūlomas rekomendacijas gali kisti nta organizacinė struktūra, patys veiklos procesai. todėl rodikliai nustatomi 
tuo lygmeniu, kuris išliks toks pat ir įgyvendinus rekomendacijas. pagrindinėms nta funkcijoms buvo nustatyti 
2–3 veiklos vertinimo rodikliai. Jų sąrašas pateikiamas 49 lentelėje žemiau. 

49 lentelė. siūlomi nta veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai

Funkcijų grupė Efektyvumo vertinimo rodikliai

teismų veiklos ir finansų analizė  f pasiūlymų teisėjų tarybos sudarytiems komitetams, komisijoms ir darbo 
grupėms dėl teismų veiklos tobulinimo skaičius;

 f vienam darbuotojui tenkanti sąnaudų dalis, tiesiogiai su darbuotojais su-
sijusių sąnaudų dalis vienam darbuotojui (du, sodRa, mokymai ir pan.);

 f investicijų į teismus augimo procentas;
 f projektų, išvadų, pasiūlymų, susijusių su veiklos tobulinimu, skaičius, ten-

kantis vienam darbuotojui.

teismų savivaldos institucijų 
aptarnavimas

 f parengtų teismų savivaldos institucijų nutarimų ir sprendimų projektų skai-
čius, tenkantis vienam jas aptarnaujančiam darbuotojui;

 f Įvykdytų teismų savivaldos institucijų pavedimų skaičius / visas teismų sa-
vivaldos institucijų pavedimų skaičius;

 f Įrašų registruose, duomenų bazėse skaičius, tenkantis vienam juos tvarkan-
čiam darbuotojui.
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turto priežiūra  f nta turto priežiūros išlaidos, tenkančios vienam kvadratiniam metrui nta 
nekilnojamojo turto.

Finansų ir apskaitos valdymas  f apskaitos operacijų skaičius, tenkantis vienam Finansų ir biudžeto skyriaus 
darbuotojui;

 f teismams suteiktų atsakymų metodinės pagalbos klausimais skaičius, ten-
kantis vienam Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojui.

komunikacijos koordinavimas  f pateiktų pranešimų spaudai skaičius, tenkantis vienam komunikacijos sky-
riaus darbuotojui;

 f visuomenės pasitikėjimo teismais indekso pokytis per metus (procentiniais 
punktais);

 f sukurtų ir įgyvendintų visuomenės informavimo priemonių skaičius.

tarptautinių santykių palaikymas  f organizuotų konferencijų, komandiruočių ir kitokių renginių su tarptauti-
nėmis institucijomis skaičius, tenkantis vienam skyriaus darbuotojui;

 f parengtų užklausų į tarptautines institucijas skaičius, tenkantis vienam sky-
riaus darbuotojui;

 f sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius.

vidaus auditas  f vidaus auditų skaičius, tenkantis vienam vidaus audito skyriaus dar-
buotojui;

 f pašalintų vidaus audito metu nustatytų neatitikčių procentas nuo visų nu-
statytų neatitikčių.

is priežiūra ir valdymas  f Laikas, kai Liteko yra prieinamas / visas darbo laikas;
 f Laikotarpis (dienomis), per kurį sugeneruojamos ir galutinai suderinamos 

Liteko bylų periodinės ataskaitos;
 f teismų skundų dėl Liteko veiklos skaičiaus pokytis (procentais).
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8. Išvados ir apibendrinimai

analizės metu nustatytos trys pagrindinės teismų sistemos problemos:

 f netolygus darbo krūvio pasiskirstymas teismų sistemoje. išaugus bendram teismų sistemos dar-
bo krūviui, išryškėjo ir darbo krūvio netolygumo problema. Ženklūs darbo krūvio skirtumai pastebimi 
vertinant skirtingus teismus: 2009 m. apylinkės teismuose vienam teisėjui teko 610 bylų, apygardų teis-
muose – 187 bylos, apygardų administraciniuose teismuose – 158 bylos, Lietuvos apeliaciniame teisme – 
118 bylų, o Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 520 bylų. nors šių rodiklių negalima lyginti 
statistiškai dėl skirtingų nagrinėjamų bylų tipų, akivaizdu, kad, pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo darbo krūvis yra gerokai didesnis nei panašias funkcijas atliekančio Lietuvos apeliacinio teismo. dar 
aktualesnė yra darbo krūvio netolygumo problema apylinkių teismuose. Šiuose teismuose vienam teisėjui 
tenkančių gautų bylų skaičius svyruoja nuo 807 (vilniaus miesto 3 apylinkės teisme) iki 403 bylų (Lazdijų 
rajono apylinkės teisme). darbo krūvio netolygumas ne tik kelia teisėjų nepasitenkinimą darbo sąlygomis, 
bet ir veikia teismo veiklos organizavimo efektyvumą, nes siekiant padėti teisėjams sparčiau nagrinėti by-
las neefektyviai paskirstomos kitų teismo darbuotojų funkcijos;

 f lyginant su ES vidurkiu mažesnis teisėjų išnagrinėjamų bylų skaičius. nors Lietuvoje gaunamų 
bylų skaičius per 2006–2009 m. ženkliai išaugo (bendras i instancija gautų bylų skaičius padidėjo 42 %, 
o tai labiausiai lėmė 62  % išaugęs civilinių bylų (ypač kylančių iš sutartinių teisinių santykių) skaičius), 
vieno teisėjo per metus išnagrinėjamų bylų skaičius išliko mažesnis nei es valstybių teismų sistemų vi-
durkis. 2008 m. vidutiniškai vienas teisėjas išnagrinėjo 382 bylas – 50 % mažiau nei vidutiniškai europoje 
(759  išnagrinėtos bylos, tenkančios vienam teisėjui). tam prielaidas sudaro sąlyginai didelė teismų sis-
tema: nustatyta, kad Lietuvoje 100 000 gyventojų tenka 5 % daugiau teismų, 10 % daugiau teisėjų bei 
33 % daugiau su administracinėmis funkcijomis susijusių teismo darbuotojų, nors teismų sistemos apkrova 
(gaunamų bylų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) siekia tik 86 % es valstybių vidurkio;

 f nepakankamas informacijos prieinamumas ir viešumas. Šiuo metu visuomenei nepateikiami apy-
linkių teismų sprendimai, todėl visuomenei viešai prieinama tik 10–20 % visų teismų sistemoje priimamų 
sprendimų. atliktos teismų sistemos vartotojų apklausos duomenimis, teismų veikla suinteresuoti asme-
nys (teisminio proceso subjektai) nepatenkinti teismų teikiamos informacijos kokybe ir sparta, teismų dar-
buotojų aptarnavimu. analizės metu taip pat pastebėta, kad teismų sistemoje nepakankamai sistemingai 
ir nuosekliai vykdoma ryšių su visuomene palaikymo funkcija, tik keliuose teismuose yra atstovo žiniasklai-
dai pareigas einantys specialistai. kituose teismuose šią funkciją atlieka teismo pirmininkas, jo padėjėjas ar 
kiti teismo darbuotojai, kurie dažnai nėra specialiai apmokyti dirbti su žiniasklaida.

išnagrinėjus šias problemas ir potencialias jų priežastis parengti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl teismų 
sistemos struktūros tobulinimo, teismų ir nta veiklos procesų optimizavimo, teismams nebūdingų funkcijų 
perdavimo giminingoms institucijoms. atkreiptinas dėmesys, kad rekomendacijos yra glaudžiai tarpusavyje 
susijusios priežasties ir pasekmės ryšiais ir apima daugiau negu vieną iš aukščiau pateiktų problemų grupių, 
todėl didžiausias efektas būtų pasiektas jas įgyvendinant kompleksiškai.
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apibendrinant rekomendacijas dėl teismų sistemos struktūros tobulinimo būtų galima išskirti tris pagrindinius 
pateiktus siūlymus: sujungti dalį apylinkių teismų, svarstyti atp bylų teismingumo keitimą bei sukurti siste-
mingą teisėjų specializacijų poreikio stebėjimo procesą.  

pirma, siūloma jungti dalį apylinkių teismų. es valstybių patirtis rodo, kad didesniuose teismuose teisėjai per 
metus išnagrinėja daugiau bylų. to priežastis – didesnės galimybės teisėjams specializuotis, efektyvesnis tei-
sėją aptarnaujančių darbuotojų funkcijų pasiskirstymas. nustatyta, kad Lietuvos apylinkių teismuose vyrauja 
tokia pati tendencija – 9 didžiausiuose apylinkių teismuose vienas teisėjas vidutiniškai išnagrinėja 752 bylas, 
9 mažiausiuose teismuose – 466 bylas. atsižvelgiant į šiuos duomenis ir į tai, kad europos valstybių patirtis 
rodo, jog didinant teismų veiklos teritorijas galima pasiekti didesnio veiklos efektyvumo, rekomenduota svars-
tyti galimybes sujungti dalį apylinkių teismų. pavyzdinė analizė rodo, kad neapsunkinant galimybių pasiekti 
teismus būtų galima sujungti 11 apylinkių teismų (iš 54 paliekant 43 teismus). tokio teismų jungimo varianto 
įgyvendinimas padėtų subalansuoti apylinkių teismų darbo krūvį ir per metus sutaupyti iki 2,5 mln. Lt. tikėtina, 
kad galima svarstyti ir didesnės apimties teismų jungimo variantą.

antra, siūloma svarstyti atp bylų teismingumo keitimo galimybes. Šiuo metu apie 30 % apylinkių teismų na-
grinėjamų bylų sudaro atp bylos. Šias bylas apeliacine instancija nagrinėja Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas ir būtent dėl atp bylų šio teismo darbo krūvis yra beveik lygus apylinkių teismų vidurkiui (570 bylų, 
tenkančių vienam teisėjui). apygardų administracinių teismų darbo krūvis yra gerokai mažesnis – 187 bylos, 
tenkančios vienam teisėjui. todėl efektyvumo perspektyvos požiūriu būtų galima i instancijos atp bylas per-
duoti nagrinėti apygardų administraciniams teismams. Šitaip gerokai sumažėtų apylinkių teismų darbo krūvis 
ir taptų beveik lygus apygardų administracinių teismų darbo krūviui. tačiau iš teisinės perspektyvos atp bylos 
turėtų būti nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teismuose ir šiuo metu Lietuvos Respublikos seimui yra 
pateiktas svarstyti įstatymo projektas, kuriuo atp bylų apeliacinė instancija būtų perduota bendrosios kompe-
tencijos apygardos teismams. atsižvelgiant į šių aspektų nesuderinamumą siūloma dar kartą svarstyti įstatymo 
projektą ir galbūt neperduoti atp bylų, kol normalizuosis bendrosios kompetencijos teismų darbo krūvis. 

trečia, statistinė analizė rodo, kad kitus specializuotus teismus (pvz., nagrinėjančius šeimos bylas) šiuo metu 
Lietuvoje steigti nebūtų ekonomiška. vietoje to siūloma daugiau dėmesio kreipti teisėjų specializacijai di-
dinti – tą daryti sistemingai, nuolatos stebėti bylų skaičiaus kitimo tendencijas ir atitinkamai plėtoti teisėjų 
kompetencijas.

teismų veiklos tobulinimo rekomendacijos labiausiai orientuotos į teismų veiklos procesų automatizavimą bei 
funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymo tobulinimą teismuose. Įgyvendintos iniciatyvos elektroninių dokumentų 
valdymo, informacijos su išoriniais šaltiniais apsikeitimo bei mokėjimų informacijos valdymo srityse leistų sutau-
pyti proceso dalyvių laiko, kurio socialinė ir ekonominė vertė siekia 9 mln. Lt per metus. svarbu pabrėžti, kad dalis 
šioje analizėje pateiktų rekomendacijų jau yra iš dalies įgyvendinamos nta inicijuotame projekte „elektroninės 
paslaugos teisingumo vykdymo procese“. todėl pateikti siūlymai dėl tolesnio teismų is (Liteko) funkcionalumo 
tobulinimo, is valdymo struktūros, nubrėžtos ilgalaikės Liteko plėtros gairės. taip pat atkreiptas dėmesys, kad 
siekiant užtikrinti naujų veiklos automatizavimo iniciatyvų sėkmę būtina didesnį dėmesį kreipti į teismo darbuo-
tojų kompiuterinio raštingumo kėlimą, reguliarų šios srities mokymų organizavimą. svarbu pasakyti, kad veiklos 
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automatizavimo iniciatyvos ne tik padėtų paspartinti teisminį procesą, bet ir sudarytų galimybes greičiau visuome-
nei pateikti aktualią informaciją apie teismų procesus, didinti šios informacijos srautus.

kita pastebėta teismų veiklos tobulinimo sritis – funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymas teismuose. didžiau-
sią dėmesį siūloma skirti administracinių funkcijų pasiskirstymui, vyriausiojo specialisto, atsakingo už admi-
nistracinių funkcijų vykdymą, pareigybės steigimui, teismų įstatyme numatytų teismo kanclerio pareigybės 
steigimo principų keitimui (šią pareigybę siūloma palikti tik didesniuose teismuose) bei teismų raštinių darbo 
organizavimo tobulinimui. taip pat rekomenduojama iš dalies centralizuoti apylinkių teismų ir apygardų admi-
nistracinių teismų administracines funkcijas, dalį administracinių funkcijų paliekant tik apygardų teismuose 
(apygardų administracinių teismų apskaitos funkcijas  – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme). 
kaip jau minėta, bendras teismo administracijos darbuotojų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų, yra 33 % 
didesnis nei es valstybių vidurkis, todėl tikėtina, kad tinkamas centralizavimo modelis gali padėti sutaupyti 
dalį administracijos darbuotojams skiriamo darbo užmokesčio fondo. pradiniais skaičiavimais, siūlomas centra-
lizacijos modelio įgyvendinimas galėtų padėti sutaupyti iki 4 mln. Lt. asignavimus, kurie atsirastų įgyvendinus 
šį centralizavimo modelį ir apylinkių teismų jungimo rekomendaciją, siūloma skirti teisėjų padėjėjų etatams 
užimti. nors Lietuvoje teismo administracijos darbuotojų yra daugiau nei vidutiniškai es, vienam teisėjui tenka 
tik 1,68 teisėjo padėjėjo ir teismo posėdžių sekretoriaus etato, kai kitose es valstybėse šis rodiklis siekia 2,67. 
kadangi šių teismo darbuotojų pagalba daro didelę įtaką teisėjo darbo spartai, siūloma teisėjų padėjėjų skaičių 
didinti ir suvienodinti. taip pat reikia pasakyti, kad dabartinis teisėjų padėjėjų skyrimo reglamentavimas sudaro 
sąlygas klaidingai interpretuoti bylų nagrinėjimo statistiką, todėl pateiktos rekomendacijos, kaip jį būtų gali-
ma tobulinti. Ryšių su visuomene palaikymo veiklas rekomenduota griežčiau reglamentuoti, daugiau dėmesio 
skirti teismo darbuotojų, atliekančių šią funkciją, žinioms ir įgūdžiams stiprinti.

analizės metu pastebėtos galimybės paspartinti teisminį procesą kitaip vykdant proceso kodeksų reglamen-
tuojamus veiklos procesus, koreguojant apeliacinių skundų priėmimo taisykles, pasitelkus moderniąsias tech-
nologijas. tačiau analizuojant teismų veiklą šiuo aspektu pastebėta, kad ilgi ir sudėtingi teisminiai procesai yra 
susiję ir su teisės aktų, reglamentuojančių, kaip turi būti vykdomi teisminiai procesai, nuostatomis. pagrindiniai 
teisminius procesus reglamentuojantys teisės aktai numato sudėtingą, modernioms technologijoms naudoti 
nepritaikytą teisminį procesą, neapibrėžtos galimybės supaprastinti teisminį procesą net ir esant aplinkybėms, 
kurios užtikrina, kad nebus pažeistos proceso šalių teisės ar nukentės teisingumo vykdymo kokybė. darytina 
išvada, kad šių aspektų tobulinimas yra viena iš pagrindinių sričių, kurioje turėtų būti atliekama papildoma 
analizė, teikiamos rekomendacijos. ypač svarbu, kad tokia procesą reglamentuojančių teisės aktų analizė būtų 
atlikta ne tik iš teisinės perspektyvos, bet kartu pasitelkiant ir veiklos procesų metodikas (Lean, Six Sigma).

išanalizavus nta veiklą rekomenduota įstaigai užtikrinti didesnės dalies teismų administracinių funkcijų vyk-
dymą, stiprinti kai kurias šiuo metu atliekamas funkcijas. siūloma, kad nta veikla apimtų daugiau sričių ir būtų 
sistemingesnė. ypač svarbios yra teismų veiklos ir finansų analizės, it valdymo struktūros, viešųjų ryšių ir komu-
nikacijos sritys – neįgyvendinus pakeitimų šiose srityse būtų sudėtinga įgyvendinti siūlomas rekomendacijas 
teismų veiklos procesams tobulinti. 

aukščiau pateiktų rekomendacijų ir siūlymų įgyvendinimas atneštų naudą visiems į teismus besikreipiantiems 
asmenims. visų pirma, asmenims būtų sukurtos sąlygos greičiau ir patogiau dalyvauti teismų veikloje, naudotis 
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moderniųjų technologijų teikiamomis galimybėmis. veiklos automatizavimo rekomendacijų įgyvendinimas 
padėtų sparčiau vykdyti veiklą ir teismų viduje – sumažėtų administracines funkcijas atliekančių teismų dar-
buotojų darbo krūvis. Įgyvendinus teismų sistemos struktūros tobulinimo siūlymus, rekomendacijas dėl teisėjų 
padėjėjų skaičiaus didinimo palengvėtų teisėjų darbas, būtų sumažintas darbo krūvio netolygumas. teisėjų 
darbą taip pat palengvintų dalis veiklos automatizavimo iniciatyvų. be to, visuomenei būtų greičiau ir kokybiš-
kiau pateikiama teisminė informacija, padidėtų teismų matomumas žiniasklaidoje, visuomenei būtų sudarytos 
galimybės objektyviai įvertinti teismų veiklos rodiklius.

apibendrinant visas pateiktas rekomendacijas galima teigti, kad siekiant didesnio teismų sistemos veiklos 
efektyvumo ir kokybės būtina įgyvendinti nemažai veiklos tobulinimo iniciatyvų. kaip ir kitose es valstybėse, 
didžiausi teismų sistemos iššūkiai laukia veiklos automatizavimo ir kokybės vadybos srityse. veiklos automati-
zavimas atveria didžiausias galimybes spartinti teismų veiklą, sudaryti galimybes teismų sistemos vartotojams 
patogiau bendrauti su teismais. visose es valstybėse iš teismų yra pradedama reikalauti sistemingo ir objek-
tyvaus veiklos kokybės (tiek administracinės, tiek teisingumo vykdymo) vertinimo ir tobulinimo. todėl šiame 
dokumente pateikiamos pagrindinės rekomendacijos dėl veiklos automatizavimo bei šios srities iniciatyvų val-
dymo struktūros sukūrimo. kokybės vadybos iniciatyvos visos teismų sistemos mastu turėtų būti pradėtos tik 
įgyvendinus siūlomas veiklos organizavimo rekomendacijas. 

Šių siūlymų įgyvendinimas padėtų užtikrinti, kad teismų veikla yra tinkamai organizuojama, aiškiai apibrėžtos 
reikiamos funkcijos ir atsakomybės. tai būtų pirmasis žingsnis į visapusišką kokybės vadybos sistemą, atitinkan-
čią gerąją es šalių teismų sistemų praktiką.
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9. Santrauka anglų kalba (Executive summary)

this paper presents analysis of the court/ Judicial system of the Republic of Lithuania36 (henceforth  – the 
Judicial system) and the national courts administration (henceforth – nta) administrative processes, recom-
mendations on possible improvements of the administrative processes as well as the potential benefits for all 
parties who can be affected by changes in the Judicial system. 

the analysis covers all 67 courts of the Judicial system and nta, while a deep an throughout analysis of admi-
nistrative processes was carried out in 11 courts: 3 district courts, 2 regional courts, 2 regional administrative 
courts, the court of appeal of Lithuania, the supreme administrative court of Lithuania, and the supreme 
court of Lithuania. main research methods employed were document analysis, statistical analysis, interviews, 
observations and a public opinion poll.

during the analysis three main problems faced by Judicial system were identified:

 f uneven workload distribution in the judicial system. as the overall workload increased significantly 
during the years 2006-2009, issues of uneven workload became more severe, too. significant differences of 
workload are observed between particular courts. in 2009, one judge in a district court received 610 cases 
on average, in a regional court – 187 cases on average, in a regional administrative court – 158 cases on 
average, in the court of appeal of Lithuania – 118 cases on average and 520 cases on average in the supre-
me administrative court of Lithuania. although these indicators cannot be compared in a straightforward 
manner because of different types of cases being judged, it is evident that, for instance, workload of the 
supreme administrative court of Lithuania is much higher than workload of court of appeal of Lithuania 
which functions are similar. the issue of uneven workload is especially relevant among the district courts, 
where the number of cases received per judge might differ up to two times. one judge of a district court can 
receive  from 403 (Lazdijai district court) up to 807 (vilnius 3rd district court) cases per year. such distribu-
tion of workload not only causes dissatisfaction of judges with working conditions but also influences the 
efficiency of the courts as the allocation of various administration functions is changed (often inefficiently) 
in an effort to help judges to work with cases faster.

 f number of examined cases per judge in the judicial system remains lower than the average in 
the European union (henceforth – Eu). although the number of received cases in Lithuania increased 
significantly during 2006-2009 (total number of the first instance cases received increased by 42% which 
was primarily influenced by 62% increase in civil cases (particularly arising from the contractual legal re-
lationships)), the number of examined cases per one judge remained lower than the average of the eu 
countries. on average one judge in Lithuania examined 382 cases in 2008 – which is approximately 50% 

36  the courts of the Republic of Lithuania shall be the supreme court of Lithuania, the court of appeal of Lithuania, 
regional courts and local courts/ district courts. the supreme administrative court of Lithuania and regional administra-
tive courts are courts of special jurisdiction hearing disputes arising from administrative legal relations.
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less than european average (759 cases examined by one judge). this is primarily caused by a relatively large 
Judicial system: it was estimated that there are 5% more courts, 10 % more judges and 33% more court 
support staff per 100 000 inhabitants in Lithuania, although the load of the Judicial system (received cases 
per 100 000 inhabitants) reaches only 86% of the average of the eu countries. 

 f Lack of access to information. at the moment, the decisions of the district courts are not submitted to 
the public, thus only 10-20% of all decisions made by Judicial system are published in a publicly available 
manner. according to the results of the survey on service level in the Judicial system, various system parties 
(lawyers, investigators, parties of a case, etc.) are not satisfied with the quality and speed of the informa-
tion provided by the courts and the service delivery level of the courts‘ employees. during the analysis it 
was also noticed that public relations in the courts are not sufficiently systematic and coherent as there 
are only a few courts that have representatives for media. in other courts this function is exercised by the 
chairman of a court, his adviser or other employees of the court, who often do not have enough knowledge 
and experience in the public relations field.

after the problems and root issues were examined, suggestions and recommendations how to improve the 
structure of the Judicial system, optimize the performance of the courts and nta processes were drafted. addi-
tionally, several functions of the courts that could be transferred to other institutions were identified. it should 
be noted that recommendations are closely interrelated and thus often tackle more than one of the problems 
identified. 

to summarize the recommendations for the improvement of the structure of the Judicial system, three major 
proposals could be distinguished: to merge some of the district courts, consider changing the jurisdiction of the 
cases on administrative offenses and establish systematic observation processes to track the demand for the 
specialized judges and specialized courts. 

First, it is offered to merge some of the district courts. the experience of the eu countries demonstrates that 
judges in larger courts examine more cases. in such courts judges have more opportunities to specialize and it 
is also possible to achieve more efficient distribution of the functions of the court employees. it was identified 
that the same trend dominates in district courts  – in the 9  largest district courts one judge approximately 
examines 752 cases per year, while in 9 smallest district courts – only 466 cases per year. considering this data 
and the experience of the eu countries that shows  merging court activity areas can achieve greater operational 
efficiency, it is recommended to merge some of the district courts. an exemplary analysis shows that it should 
be possible to reduce number of district courts from 54 to 43. such a decision would help to balance the wor-
kload of the district courts and reach savings up to LtL 2.5 million per year.

second, it is offered to consider changing the jurisdiction of the cases on administrative offenses. at the mo-
ment, around 30% of the cases examined by the district courts are cases on administrative offenses. the ap-
pellate instance of these cases is the supreme administrative court of Lithuania and these cases make the 
workload of this court almost equal to the workload average of the district courts (570 cases per judge, out of 
them 367 cases on administrative offenses). the workload of the regional administrative courts is significantly 
lower – 187 cases per judge. 
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therefore, from the efficiency perspective, first instance cases of administrative offences could be transferred 
to the regional administrative courts. this would help to reduce the workload of district courts significantly – it 
would be almost equal to the regional administrative courts workload. However, from the legal perspective the 
cases of administrative offences should be examined in district courts now seimas of the Republic of Lithuania 
is considering legislation project according to which the appellate instance of the cases on administrative offen-
ses is transferred to the district courts. as the above mentioned aspects incompatible, it is recommended to 
review the legislation project and to postpone the implementation of it until the workload in the district courts 
decreases to the ordinary workload.

thirdly, statistical analysis shows that establishment of other specialized courts (for instance, hearing family 
cases) in Lithuania would not be economical. instead it is offered to focus on increasing the specialization of 
judges by continually observing the trends of the various types of cases and respectively developing the specific 
competences of the judges. 

Recommendations for improving the judicial performance are mainly oriented towards the automation of 
the processes of the courts and the improvement of the distribution of the functions and responsibilities. the 
implementation of the initiatives in the field of electronic documents management, information exchange 
platforms with external sources and management of payment information related to the cases would enable 
to save the time of the Judicial system participating parties which socio – economic value reaches LtL 9 million  
per year. it is important to notice that part of the recommendations proposed in this analysis have already been 
partially implemented in the project initiated by nta called “electronic services in the justice implementation 
process“. Furthermore, suggestions for further improvement of the functionality of the courts information sys-
tem (henceforth – Liteko), structure of Liteko management were proposed as well as long-term guidelines 
for the development of Liteko were defined. moreover, it was concluded that it is necessary to pay greater 
attention to the computer literacy of the court staff, and regular trainings in this area should be organized in 
order to ensure the success of the proposed initiatives. if implemented, automation initiatives would not only 
help to speed up the judicial processes but also create opportunities to provide relevant information about the 
judicial processes to the society faster and increase the overall amount of such information.

another set of recommendations focus on the distribution of the functions and responsibilities in the courts. 
it is proposed to review the distribution of administrative functions in small courts, redefine the role of the 
chancellor in courts, as well as establish service delivery standards in the court office. it is also recommended to 
partially centralize administrative functions of the district courts and the regional administrative courts trans-
ferring them respectively to the regional courts and the supreme administrative court of Lithuania. as it was 
mentioned above, total number of the court administration staff per 100 000 inhabitants is 33% higher than 
the average of the eu countries. therefore, it is likely that an appropriate model of centralization could help to 
save part of the payroll allocated to the administrative staff. initial estimates show that the implementation 
of the proposed model of centralization could help to save up to LtL 4 million. it is proposed to use these sa-
vings to fill posts of judges’ assistants. although the overall administrative staff benchmarks in Lithuania are 
higher than in the eu, Lithuania is behind when considering only the staff that works directly with the judge. 
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in Lithuania, one judge works with 1.68 judge assistant and court secretary on average, while this benchmark 
reaches 2.67 in the other eu countries. as the help of this court staff has a significant impact on the pace of the 
judge work, it is proposed to increase and equalize the number of the judge assistants in the courts. it was also 
noticed that the number of judge assistants in place were not included in the analysis of the workload of the 
courts which in turn could lead to incorrect assessment of the actual workload of judges. thus, suggestions on 
improving the statistical analysis were provided. Finally, it was noticed that public relations support activities 
should be documented more strictly, focusing more on the building of knowledge and skills of the court staff 
who perform this function.

it was also noticed that the judicial process can be speeded up by changing the way certain judicial procedures 
are performed. However, during the analysis of court processes in this respect, it was noticed that long and 
complicated judicial processes are mainly associated with the regulations of the law that regulate how the trial 
has to be carried out. the main legislations that regulate the judicial processes provide a complex, not adapted 
to modern technologies, judicial process. moreover, the possibility to simplify the judicial process is not defined 
even under the circumstances that ensure no breach of the rights of the parties or the impairment of quality of 
the jurisdiction. to draw a conclusion, the improvement of these aspects is one of the key areas which should 
be further investigated in order to provide recommendations. it is essential that the analysis of the legislations 
that regulate process would be carried out not only from the legal perspective, but also through methodologies 
of the processes (Lean, six sigma).

the process analysis of the nta showed that its organizational structure could be optimized, especially in the 
areas of the various analysis it performs. it was also concluded that nta could take over part of the adminis-
trative functions of the courts as well as strengthen some of its current functions. it is offered that the analysis 
performed by nta would involve more fields and would be done more systematically. the operational and 
financial analysis of the courts, structure of it governance, public relations and international communication 
fields are of particular importance and issues identified in these areas should be addressed first. it is important 
to note that a major part of proposed changes in nta are very interrelated with the proposed initiatives in the 
courts. thus, it is crucial that the suggestions for optimizing nta processes are implemented as otherwise the 
other initiatives in the Judicial system are less likely to succeed.

the implementation of the recommendations and suggestions mentioned above would bring benefits to all 
participating parties of the Judicial system. First of all, conditions for faster and more convenient participation 
in the judiciary processes and usage of the modern technologies would be created. implementation of the 
recommendations for the automation of the processes would help to speed up the activities within the courts 
too – the workload of the judicial support staff would be reduced. implementation of the suggestions to im-
prove the structure of the Judicial system and recommendations to increase the number of assistant judges 
would facilitate the work of judges and reduce the issue of uneven workload. the work of the judges would 
also be facilitated by the initiatives of the partial process automation. Finally, the submission of the judicial 
information for the society would be faster and of better quality, which would allow to evaluate the Judicial 
system from a more objective perspective. 
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to sum up, it is necessary to implement a number of performance improvement initiatives in order to achie-
ve greater process efficiency and quality in the Judicial system and nta. as in other eu countries, the main 
challenges in the Judicial system are in the fields of process automation and quality management. process 
automation initiatives would open up tremendous opportunities to speed up the Judicial process and enable 
the interested parties to interact with the courts more conveniently. the recent trends in the eu show that 
courts are establishing systematic and objective evaluation and improvement of the quality of administrative 
processes. therefore, this analysis aimed to provide a set of recommendations on how to improve and structure 
the processes in the Judicial system and nta. if implemented, it would pave a way forward to a comprehensive 
quality management system complying with the best practices in the other eu countries.
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1 PRIEDAS 

anaLizĖs metu naGRinĖti teismų vidaus dokumentai

teismai, kurių nuostatai ir organizacinės struktūros nagrinėti analizės metu:

 f Lietuvos aukščiausiasis teismas,
 f Lietuvos apeliacinis teismas,
 f vilniaus apygardos teismas,
 f panevėžio apygardos teismas,
 f kauno miesto apylinkės teismas,

teismai, kurių strateginiai veiklos planai nagrinėti analizės metu:

 f Lietuvos aukščiausiasis teismas (2010 m.),
 f Lietuvos aukščiausiasis teismas (2009 m.),
 f Lietuvos apeliacinis teismas (2010 m.),
 f Lietuvos apeliacinis teismas (2009 m.),
 f vilniaus apygardos teismas (2010 m.),
 f vilniaus apygardos teismas (2009 m.),
 f kauno apygardos teismas (2010 m.),
 f kauno apygardos teismas (2009 m.),
 f klaipėdos apygardos teismas (2010 m.),
 f klaipėdos apygardos teismas (2009 m.),
 f Šiaulių apygardos teismas (2010 m.),
 f Šiaulių apygardos teismas (2009 m.),
 f panevėžio apygardos teismas (2010 m.),
 f panevėžio apygardos teismas (2009 m.),
 f skuodo rajono apylinkės teismas (2009 m.),
 f pasvalio rajono apylinkės teismas (2009 m.),
 f mažeikių rajono apylinkės teismas (2009 m.),
 f panevėžio miesto apylinkės teismas (2009 m.),
 f vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (2009 m.),
 f Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2010 m.),
 f Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2009 m.),
 f vilniaus apygardos administracinis teismas (2010 m.),
 f vilniaus apygardos administracinis teismas (2009 m.),
 f kauno apygardos administracinis teismas (2010 m.),
 f kauno apygardos administracinis teismas (2009 m.).

 f panevėžio miesto apylinkės teismas,
 f pasvalio rajono apylinkės teismas,
 f Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
 f kauno apygardos administracinis teismas,
 f Šiaulių apygardos administracinis teismas.
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2 PRIEDAS

asmenų, besikReipianČių Į teismus, apkLausos kLausimai

1. Įvertinkite teismų materialines sąlygas: teismo raštinės įrengimą, teismo posėdžių laukimo sąlygas, teismo 
posėdžių salių patogumą, kitų teismo patalpų kokybę ir kt.

2. Įvertinkite teismų teikiamas administracines / procesines paslaugas: galimybes susipažinti su bylos medžia-
ga, ją kopijuoti, pateikti ir gauti dokumentus ir kt.

3. Įvertinkite teismų darbuotojų (išskyrus teisėjus) aptarnavimo lygį: mandagumą, paslaugumą, geranoriš-
kumą ir kt.

4. Įvertinkite teismų interneto svetaines: informacijos pakankamumą, aktualumą, navigacijos patogumą ir kt.
5. Įvertinkite teismų darbuotojų (išskyrus teisėjų) žodžiu suteikiamą informaciją ne teisiniais klausimais: jos 

aiškumą, išsamumą, pateikimo operatyvumą ir kt.
6. Įvertinkite teismuose pateikiamą bendrojo pobūdžio informaciją (apie teismingumą, darbo laiką ir kt.): jos 

išsamumą, aiškumą, prieinamumą ir kt.
7. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją internetu: informacijos teikimo patogumą, greitį, kokybę, atitiktį 

Jūsų poreikiams ir kt.
8. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją telefonu: informacijos teikimo patogumą, greitį, kokybę, atitiktį 

Jūsų poreikiams ir kt.
9. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją raštu: informacijos teikimo patogumą, greitį, kokybę, atitiktį Jūsų 

poreikiams ir kt.
10. Įvertinkite teismų teikiamą informaciją atvykus į teismą: informacijos teikimo patogumą, greitį, kokybę, 

atitiktį Jūsų poreikiams ir kt.
11. Įvertinkite teismuose taikomą administracine tvarka teikiamų skundų (pvz., dėl darbuotojų elgesio, neko-

kybiško kopijavimo ir kt.) valdymą: jų priėmimo būdus, nagrinėjimo greitį, atsakymų kokybę ir kt.
12. kokius teigiamus aspektus galėtumėte paminėti apie bendravimą su teismais?
13. kokius neigiamus aspektus galėtumėte paminėti apie bendravimą su teismais?
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3 PRIEDAS 

apyLinkių teismų JunGimo GaLimybių anaLizei naudota inFoRmaciJa37

teismas

demografiniai 
duomenys

teismų personalo 
duomenys

iš viso 
gauta 
bylų

darbo krūvis37 Vieta pagal 
darbo krūvį

gyven-
tojų 

skaičius
terito-

rija

teisėjų 
etatų 

skaičius 
(2010 06 02)

Padėjėjų 
etatų 

skaičius 
(2010 06 02)

gautos 
bylos 1 tei-

sėjui  
(1 metodas)

gautos 
bylos 1 dar-

buotojui  
(2 metodas)

1 meto-
das

2 meto-
das

vilniaus miesto 
4 apylinkės 
teismas

558 165 401 4 4 3 244 811 721 1 1

anykščių rajono 
apylinkės 
teismas

31 596 1 765 3 3 2 363 788 591 2 7

Šiaulių rajono 
apylinkės 
teismas

50 080 1 807 5 5 3 923 785 604 3 5

telšių rajono 
apylinkės 
teismas

54 311 1 439 6 6 4 670 778 584 4 9

marijampolės 
rajono apylinkės 
teismas

96 413 1 751 13 13 10 022 771 647 5 3

Radviliškio 
rajono apylinkės 
teismas

48 423 1 635 6 6 4 549 758 505 6 11

trakų rajono 
apylinkės 
teismas

63 688 1 717 7 7 5 284 755 503 7 12

kėdainių rajono 
apylinkės 
teismas

62 510 1 677 7 7 5 266 752 479 8 14

37 darbo krūvis buvo apskaičiuojamas dviem metodais: 1 metodas – vertinamas tik teismo teisėjų etatų skaičius; 2 metodas – vertina-
mas ir teismo teisėjo padėjėjų užimtų etatų skaičius (1 teisėjo etatas prilyginamas 2 teisėjo padėjėjo etatams).
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vilniaus miesto 
3 apylinkės 
teismas

558 165 401 23 23 16 943 737 616 9 4

Joniškio rajono 
apylinkės 
teismas

29 741 1 152 3 3 2 203 734 275 10 20

mažeikių rajono 
apylinkės 
teismas

64 899 1 220 8 8 5 841 730 433 11 15

kauno miesto 
apylinkės 
teismas

352 279 157 54 54 39 397 730 662 11 2

tauragės rajono 
apylinkės 
teismas

61 551 1 716 7 7 5 078 725 376 13 17

vilniaus miesto 
2 apylinkės 
teismas

558 165 401 33 33 23 862 723 597 14 6

klaipėdos 
miesto apylinkės 
teismas

187 054 188 34 34 24 255 713 584 15 8

Švenčionių 
rajono apylinkės 
teismas

30 340 1 692 4 4 2 811 703 234 16 23

Šiaulių miesto 
apylinkės 
teismas

126 215 81 20 20 14 049 702 493 17 13

akmenės rajono 
apylinkės 
teismas

27 265 844 4 4 2 809 702 225 17 24

pakruojo rajono 
apylinkės 
teismas

27 008 1 316 3 3 2 079 693 166 19 31

klaipėdos 
rajono apylinkės 
teismas

51 875 1 336 6 6 4 117 686 257 20 21

ukmergės 
rajono apylinkės 
teismas

45 306 1 395 6 6 4 054 676 246 21 22
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teismas

demografiniai 
duomenys

teismų personalo 
duomenys

iš viso 
gauta 
bylų

darbo krūvis Vieta pagal 
darbo krūvį

gyven-
tojų 

skaičius
terito-

rija

teisėjų 
etatų 

skaičius 
(2010 06 02)

Padėjėjų 
etatų 

skaičius 
(2010 06 02)

gautos 
bylos 1 tei-

sėjui  
(1 metodas)

gautos 
bylos 1 dar-

buotojui  
(2 metodas)

1 meto-
das

2 meto-
das

vilkaviškio 
rajono apylinkės 
teismas

47 593 1 259 5 5 3 352 670 210 22 25

druskininkų 
miesto apylinkės 
teismas

24 212 454 4 4 2 657 664 171 23 29

vilniaus miesto 
1 apylinkės 
teismas

558 165 401 48 48 31 537 657 526 24 10

panevėžio 
miesto apylinkės 
teismas

155 529 2 229 23 23 14 930 649 421 25 16

plungės rajono 
apylinkės 
teismas

53 228 1 691 6 6 3 849 642 203 26 26

ignalinos rajono 
apylinkės 
teismas

19 752 1 447 3 3 1 914 638 116 27 37

vilniaus rajono 
apylinkės 
teismas

96 147 2 129 11 11 6 987 635 279 28 19

prienų rajono 
apylinkės 
teismas

38 532 1 155 4 4 2 497 624 135 29 33

alytaus rajono 
apylinkės 
teismas

98 419 1 444 14 14 8 684 620 299 30 18

kupiškio rajono 
apylinkės 
teismas

22 770 1 080 3 3 1 857 619 100 31 40

palangos miesto 
apylinkės 
teismas

17 574 79 3 3 1 849 616 97 32 41
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Jurbarko rajono 
apylinkės 
teismas

34 730 1 507 4 4 2 438 610 119 33 35

kelmės rajono 
apylinkės 
teismas

37 366 1 705 4 4 2 428 607 116 34 38

Šilutės rajono 
apylinkės 
teismas

52 566 1 706 8 8 4 811 601 189 35 27

utenos rajono 
apylinkės 
teismas

47 611 1 230 7 7 4 170 596 167 36 30

Šalčininkų 
rajono apylinkės 
teismas

37 301 1 491 5 5 2 893 579 123 37 34

kauno rajono 
apylinkės 
teismas

88 666 1 496 9 9 5 204 578 186 38 28

kretingos 
rajono apylinkės 
teismas

45 790 989 5 5 2 885 577 118 39 36

molėtų rajono 
apylinkės 
teismas

22 813 1 367 3 3 1 684 561 73 40 49

Šakių rajono 
apylinkės 
teismas

35 880 1 453 4 4 2 230 558 91 41 44

biržų rajono 
apylinkės 
teismas

32 522 1 476 4 4 2 147 537 86 42 46

pasvalio rajono 
apylinkės 
teismas

32 081 1 289 4 4 2 138 535 84 43 47

Jonavos rajono 
apylinkės 
teismas

51 676 944 9 9 4 796 533 155 44 32

Raseinių rajono 
apylinkės 
teismas

41 305 1 573 5 5 2 659 532 97 45 42
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teismas

demografiniai 
duomenys

teismų personalo 
duomenys

iš viso 
gauta 
bylų

darbo krūvis Vieta pagal 
darbo krūvį

gyven-
tojų 

skaičius
terito-

rija

teisėjų 
etatų 

skaičius 
(2010 06 02)

Padėjėjų 
etatų 

skaičius 
(2010 06 02)

gautos 
bylos 1 tei-

sėjui  
(1 metodas)

gautos 
bylos 1 dar-

buotojui  
(2 metodas)

1 meto-
das

2 meto-
das

Širvintų rajono 
apylinkės 
teismas

18 868 906 3 3 1 579 526 61 46 52

varėnos rajono 
apylinkės 
teismas

27 990 2 218 5 5 2 603 521 91 47 43

Rokiškio rajono 
apylinkės 
teismas

38 339 1 807 6 6 3 057 510 102 48 39

Šilalės rajono 
apylinkės 
teismas

29 775 1 188 4 4 1 959 490 69 49 50

visagino miesto 
apylinkės 
teismas

28 474 58 5 5 2 432 486 81 50 48

zarasų rajono 
apylinkės 
teismas

20 176 1 334 4 4 1 909 477 65 51 51

kaišiadorių 
rajono apylinkės 
teismas

35 578 1 087 6 6 2 780 463 87 52 45

skuodo rajono 
apylinkės 
teismas

23 362 911 3 3 1 356 452 46 53 54

Lazdijų rajono 
apylinkės 
teismas

24 528 1 309 4 4 1 613 403 52 54 53
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4 PRIEDAS 

apyLinkių teismų statistinių RodikLių paLyGinimas pRieŠ iR po siŪLomo 
teismų JunGimo38

teismas demografiniai duomenys teismų personalo duomenys

gauta bylų, 
2009

darbo krūvis 
teisme

teismas
aptarnaujamas 

gyventojų 
skaičius

aptarnaujama 
teritorija

teisėjų etatų 
skaičius

Padėjėjų 
finansuotų 

etatų skaičius

gautos bylos 
1 teisėjui

iki jungi-
mo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

vilniaus miesto 
3 apylinkės 
teismas

n / a38 n / a n / a n / a 23 23 14 14 16 943 16 943 737 737

vilniaus miesto 
1 apylinkės 
teismas

n / a n / a n / a n / a 48 48 28 28 31 537 31 537 657 657

Šiaulių rajono 
apylinkės 
teismas

50 080 50 080 1 807 1 807 5 5 2 2 3 923 3 923 785 785

marijampolės 
rajono apylin-
kės teismas

96 413 96 413 1 751 1 751 13 13 7 7 10 022 10 022 771 771

vilniaus miesto 
2 apylinkės 
teismas

n / a n / a n / a n / a 33 33 26 26 23 862 23 862 723 723

telšių rajono 
apylinkės 
teismas

54 311 54 311 1 439 1 439 6 6 3 3 4 670 4 670 778 778

Radviliškio 
rajono apylin-
kės teismas

48 423 48 423 1 635 1 635 6 6 3 3 4 549 4 549 758 758

38  vilniaus miesto teismų demografiniai duomenys nepateikiami, nes nėra kaupiama aktuali, pakankamo tikslumo vilniaus miesto 
demografinė informacija.
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teismas demografiniai duomenys teismų personalo duomenys
gauta bylų, 

2009

darbo krūvis 
teisme

teismas
aptarnaujamas 

gyventojų 
skaičius

aptarnaujama 
teritorija

teisėjų etatų 
skaičius

Padėjėjų 
finansuotų 

etatų skaičius

gautos bylos 
1 teisėjui

iki jungi-
mo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

kauno miesto 
apylinkės 
teismas

352 279 352 279 157 157 54 54 38 38 39 397 39 397 730 730

trakų rajono 
apylinkės 
teismas

63 688 63 688 1 717 1 717 7 7 4 4 5 284 5 284 755 755

Švenčionių 
rajono apylin-
kės teismas

30 340 30 340 1 692 1 692 4 4 2 2 2 811 2 811 703 703

klaipėdos mies-
to apylinkės 
teismas

187 054 187 054 188 188 34 34 24 24 24 255 24 255 713 713

Šiaulių miesto 
apylinkės 
teismas

126 215 126 215 81 81 20 20 11 11 14 049 14 049 702 702

klaipėdos ra-
jono apylinkės 
teismas

51 875 51 875 1 336 1 336 6 6 3 3 4 117 4 117 686 686

ukmergės ra-
jono apylinkės 
teismas

45 306 45 306 1 395 1 395 6 6 4 4 4 054 4 054 676 676

vilkaviškio 
rajono apylin-
kės teismas

47 593 47 593 1 259 1 259 5 5 3 3 3 352 3 352 670 670

plungės rajono 
apylinkės 
teismas

53 228 53 228 1 691 1 691 6 6 3 3 3 849 3 849 642 642

akmenės ra-
jono apylinkės 
teismas

27 265 57 006 844 1 996 4 7 2 3 2 809 5 012 702 716

vilniaus miesto 
4 apylinkės 
teismas

n / a n / a n / a n / a 4 4 3 3 3 244 3 244 811 811
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druskininkų 
miesto apylin-
kės teismas

24 212 n / a 454 n / a 4 n / a 3 n / a 2 657 n / a 664 n / a

panevėžio 
miesto apylin-
kės teismas

155 529 155 529 2 229 2 229 23 23 16 16 14 930 14 930 649 649

mažeikių rajono 
apylinkės 
teismas

64 899 64 899 1 220 1 220 8 8 7 7 5 841 5 841 730 730

tauragės rajono 
apylinkės 
teismas

61 551 91 326 1 716 2 904 7 11 4 6 5 078 7 037 725 640

kupiškio rajono 
apylinkės 
teismas

22 770 61 109 1 080 2 887 3 9 1 3 1 857 4 914 619 546

vilniaus rajono 
apylinkės 
teismas

96 147 96147 2 129 2 129 11 11 7 7 6 987 6 987 635 635

alytaus rajono 
apylinkės 
teismas

98 419 122 947 1 444 2 753 14 18 7 9 8 684 10 297 620 572

kelmės rajono 
apylinkės 
teismas

37 366 37 366 1 705 1 705 4 4 2 2 2 428 2 428 607 607

prienų rajono 
apylinkės 
teismas

38 532 38 532 1 155 1 155 4 4 2 2 2 497 2 497 624 624

Šilutės rajono 
apylinkės 
teismas

52 566 52 566 1 706 1 706 8 8 4 4 4 811 4 811 601 601

utenos rajono 
apylinkės 
teismas

47 611 47 611 1 230 1 230 7 7 4 4 4 170 4 170 596 596

kėdainių rajono 
apylinkės 
teismas

62 510 62 510 1 677 1 677 7 7 4 4 5 266 5 266 752 752

Šalčininkų 
rajono apylin-
kės teismas

37 301 37 301 1 491 1 491 5 5 3 3 2 893 2 893 579 579
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teismas demografiniai duomenys teismų personalo duomenys
gauta bylų, 

2009

darbo krūvis 
teisme

teismas
aptarnaujamas 

gyventojų 
skaičius

aptarnaujama 
teritorija

teisėjų etatų 
skaičius

Padėjėjų 
finansuotų 

etatų skaičius

gautos bylos 
1 teisėjui

iki jungi-
mo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

iki jun-
gimo

po jun-
gimo

kretingos ra-
jono apylinkės 
teismas

45 790 86 726 989 1 979 5 11 2 5 2 885 6 090 577 554

anykščių rajono 
apylinkės 
teismas

31 596 31 596 1 765 1 765 3 3 2 2 2 363 2 363 788 788

kauno rajono 
apylinkės 
teismas

88 666 88 666 1 496 1 496 9 9 5 5 5 204 5 204 578 578

molėtų rajono 
apylinkės 
teismas

22 813 22 813 1 367 1 367 3 3 1 1 1 684 1 684 561 561

Šakių rajono 
apylinkės 
teismas

35 880 35 880 1 453 1 453 4 4 2 2 2 230 2 230 558 558

biržų rajono 
apylinkės 
teismas

32 522 32 522 1 476 1 476 4 4 3 3 2 147 2 147 537 537

pasvalio rajono 
apylinkės 
teismas

32 081 32 081 1 289 1 289 4 4 2 2 2 138 2 138 535 535

Raseinių rajono 
apylinkės 
teismas

41 305 41 305 1 573 1 573 5 5 2 2 2 659 2 659 532 532

pakruojo rajono 
apylinkės 
teismas

27 008 27 008 1 316 1 316 3 3 2 2 2 079 2 079 693 693

Jonavos rajono 
apylinkės 
teismas

51 676 106 122 944 2 937 9 18 6 10 4 796 9 155 533 509

Širvintų rajono 
apylinkės 
teismas

18 868 n / a 906 n / a 3 n / a 1 n / a 1 579 n / a 526 n / a
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varėnos rajono 
apylinkės 
teismas

27 990 52 202 2 218 2 672 5 9 2 5 2 603 5 260 521 584

Joniškio rajono 
apylinkės 
teismas

29 741 n / a 1 152 n / a 3 n / a 1 n / a 2 203 n / a 734 n / a

Rokiškio rajono 
apylinkės 
teismas

38 339 n / a 1 807 n / a 6 n / a 2 n / a 3 057 n / a 510 n / a

Jurbarko rajono 
apylinkės 
teismas

34 730 34 730 1 507 1 507 4 4 1 1 2 438 2 438 610 610

Šilalės rajono 
apylinkės 
teismas

29 775 n / a 1 188 n / a 4 n / a 2 n / a 1 959 n / a 490 n / a

ignalinos ra-
jono apylinkės 
teismas

19 752 n / a 1 447 n / a 3 n / a 2 n / a 1 914 n / a 638 n / a

visagino miesto 
apylinkės 
teismas

28 474 n / a 58 n / a 5 n / a 2 n / a 2 432 n / a 486 n / a

zarasų rajono 
apylinkės 
teismas

20 176 68 402 1 334 2 839 4 12 2 6 1 909 6 255 477 521

kaišiadorių 
rajono apylin-
kės teismas

35 578 n / a 1 087 n / a 6 n / a 3 n / a 2 780 n / a 463 n / a

skuodo rajono 
apylinkės 
teismas

23 362 n / a 911 n / a 3 n / a 1 n / a 1 356 n / a 452 n / a

palangos mies-
to apylinkės 
teismas

17 574 n / a 79 n / a 3 n / a 2 n / a 1 849 n / a 616 n / a

Lazdijų rajono 
apylinkės 
teismas

24 528 n / a 1 309 n / a 4 n / a 2 n / a 1 613 n / a 403 n / a
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5 PRIEDAS 

pavyzdinis pRocesinių dokumentų sĄRaŠas

„+” ženklu žymimas atitinkamo procesinio dokumento buvimas procese, „–“ ženklu žymima, kai atitinkamo 
procesinio dokumento tame procese nėra. pažymėtina, kad lentelėje procesiniai dokumentai įvardijami pagal 
jų siekiamą tikslą, turinio esmę, todėl atskiruose procesuose galimi procesinių dokumentų pavadinimų skirtu-
mai. taip pat pabrėžtina, kad procesinio dokumento egzistavimas atitinkamame procese gali būti neįvardin-
tas, jeigu tam tikras procesinis veiksmas pagal teisės aktus turi būti atliekamas privalomai, be atskiro asmens 
prašymo (pvz., baudžiamajame procese teismas turi pareigą išaiškinti priimtą nuosprendį, todėl prašymas dėl 
išaiškinimo nėra nurodytas).

civilinis procesas administracinis procesas baudžiamasis procesas

1 ieškinio, kito bylą inicijuojančio dokumento, 
apeliacinio, kasacinio skundo atsisakymas + +

2 prašymas dėl reikalavimų užtikrinimo (laikinųjų 
apsaugos priemonių skyrimo, civilinio ieškinio 
užtikrinimo)

+ +

3 prašymas atidėti bylos nagrinėjimą + +
4 prašymas nutraukti bylą + +
5 pareiškimas atnaujinti praleistą terminą (paduo-

damas kartu atliekant procesinį veiksmą, kurio 
atlikimo terminas buvo praleistas)

+ +

6 prašymas kreiptis į administracinį ar konstitucinį 
teismą dėl norminio teisės akto, kuris turėtų 
būti taikomas nagrinėjamoje byloje teisėtumo 
kontrolės (neįpareigoja teismo)

+ +

7 prašymas dėl uždaro posėdžio organizavimo + +
8 prašymas dėl nušalinimų + +
9 prašymas dėl proceso atnaujinimo + +
10 Įvairūs pasiūlymai, pareiškimai, prašymai dėl 

įrodymų tyrimo + +

11 prašymas sustabdyti / atnaujinti bylos nagri-
nėjimą (baudžiamajame procese taikoma labai 
ribotai)

+ +

12 pareiškimas dėl rašymo apsirikimų, aiškių 
aritmetinių klaidų sprendime ištaisymo + +

13 pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo 
(dėl tam tikrų teismo baigiamuoju procesiniu 
dokumentu neišspręstų klausimų, pvz., bylinėji-
mosi išlaidų paskirstymo)

+ +
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14 prašymas palikti pareiškimą, skundą, civilinį 
ieškinį ir pan. nenagrinėtą + +

15 prašymas pratęsti teismo skirtą ir nepasibaigusį 
procesinį terminą + +

16 prašymas dėl išlaidų advokato, advokato padėjė-
jo pagalbai apmokėti atlyginimo + +

17 prašymas atidėti / išdėstyti sprendimo įvykdy-
mą, pakeisti sprendimo vykdymo tvarką + +

18 atsiliepimas į ieškinį bei kitą bylos iškėlimą 
teisme inicijuojantį dokumentą, priešieškinius, 
apeliacinį ar kasacinį skundą

atsiliepimas į skundą (prašymą) 
ar kitą bylos iškėlimą teisme 
inicijuojantį dokumentą, ape-
liacinį ar kasacinį skundą

atsikirtimai į apeliacinį 
skundą, atsiliepimas į 
kasacinį skundą

19 ieškinio, kito bylos iškėlimą inicijuojančio doku-
mento atsiėmimas + –

20 prašymas pakeisti netinkamą šalį tinkama + –

21 prisidėjimas prie apeliacinio, kasacinio skundo + –

22 prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio, 
atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą + –

23 pareiškimas dėl žyminio mokesčio grąžinimo + –

24 prašymas įstoti į bylą trečiojo asmens teisėmis + –

25 prašymas dėl sprendimo išaiškinimo + –

26 taikos sutartis (baudžiamajame procese – priva-
taus kaltinimo bylose) – +

27 priešieškinis – –

28 dublikas – –

29 triplikas – –

30 prašymas pakeisti ieškinio dalyką arba pagrindą – –

31 prašymas dėl leidimo skubiai vykdyti teismo 
sprendimą (jei neišsprendė teismo sprendimu 
šio klausimu, iki įsiteisėjimo)

– –

32 prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (gali 
įrašyti į kitą procesinį dokumentą, gali pateikti 
tiesiogiai teismui posėdžio metu)

– –

33 pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – –

34 prašymas apeliacinę bylą nagrinėti rašytinio 
proceso tvarka – –

35 –
–

prokuroro prašymas 
perduoti bylą ikiteisminiam 
tyrimui papildyti

36 – – prisijungimas prie 
privataus kaltinimo
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