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PRATARMĖ 

 
Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija arba PTAK) pristato 

savo 2014 metų veiklos darbo apžvalgą, kurioje paminėta pakeista Atrankos komisijos sudėtis, 

trumpai apžvelgiamos įvykdytos atrankos, lyginami kelerių metų statistiniai duomenys ir 

numatoma, ko Atrankos komisija sieks 2015 metais.  

2014 metais Atrankos komisijai buvo reikšmingi šie įvykiai: 

  kovo 14 d. Teisėjų taryba priėmė nutarimą „Dėl teisėjų karjeros siekiančių, į kitą 

teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijų patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtinti 

nauji Asmenų siekiančių tapti aukštesnės pakopos teismo (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį teismą) 

teisėjais, vertinimo kriterijai, Asmenų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, vertinimo 

kriterijai ir Asmenų, pageidaujančių būti perkeltais ar paskirtais į kitą tos pačios ar žemesnės 

pakopos teismą, vertinimo kriterijai. 

 rugsėjo 16 d. baigėsi Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos trejų metų kadencija. 

 rugsėjo 19 d. buvo sudaryta nauja Pretendentų į teisėjus atrankos komisija. 

 spalio 13 d. Nacionalinės teismų administracijos patalpose įvyko pirmasis naujos 

sudėties PTAK posėdis.  
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I. PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIS 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55

1 
straipsnio nuostatomis Pretendentų 

į teisėjus atrankos komisiją trejiems metams iš septynių narių, iš kurių trys nariai turi būti teisėjai, o 

keturi – visuomenės atstovai, sudaro Lietuvos Respublikos Prezidentas. Atrankos komisijos nariais 

negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai.  

2014 metai išsiskyrė tuo, kad posėdžiavo dviejų sudėčių Atrankos komisijos. Pasibaigus 

trejų metų kadencijai, 2014 m. rugsėjo 16 d. savo darbą baigė Atrankos komisija, paskirta Lietuvos 

Respublikos Prezidentės 2011 m. rugsėjo 16 d. dekretu Nr. 1K-822 „Dėl Pretendentų į teisėjus 

atrankos komisijos sudarymo ir jos pirmininko skyrimo“ (su vėlesniais pakeitimais), kurią sudarė: 

Eugenijus Laurinaitis – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos docentas 

(Atrankos komisijos pirmininkas), Laimė Baltrūnaitė – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teisėja, Rūta Mickevičienė – Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, Sergejus Muravjovas – 

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus direktorius, Aurimas Perednis – žurnalistas, Sigita 

Rudėnaitė – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, Romualdas 

Kęstutis Urbaitis – buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas bei šio Teismo 

pirmininkas (nuo 2014 m. balandžio 8 d. pakeitęs Atrankos komisijos sudėtyje buvusią Vytauto 

Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanę, profesorę Juliją Kiršienę).  

2014 m. spalio 13 d. į pirmąjį posėdį susirinko Respublikos Prezidentės 2014 m. rugsėjo 19 

d. dekretu Nr. 1K-85 „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos sudarymo ir jos pirmininko 

skyrimo“, sudaryta šios sudėties Atrankos komisija: Šarūnas Černiauskas – žurnalistas, Olegas 

Fedosiukas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, Dalia 

Kačinskienė – Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, Eugenijus Laurinaitis – 

Vilniaus universiteto  Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos  docentas, kuris antrai kadencijai 

paskirtas Atrankos komisijos pirmininku, Virginijus Lepeška – psichologas, vadybos konsultantas, 

Nerijus Mačiulis – ekonomistas, Skirgailė Žalimienė – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teisėja. 
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Žemiau pateiktoje 1 nuotraukoje (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, R. Dačkus) 

matome JE Dalią Grybauskaitę su naujos sudėties Atrankos komisijos nariais iš kairės į dešinę: 

Šarūnas Černiauskas, Skirgailė Žalimienė, Olegas Fedosiukas, Eugenijus Laurinaitis, Virginijus 

Lepeška, Nerijus Mačiulis ir Dalia Kačinskienė. 

1 nuotrauka  

 

Kadenciją baigusios, deja, ne visos sudėties Atrankos komisiją matome pateiktoje  

2 nuotraukoje, joje iš kairės į dešinę: Aurimas Perednis, komisijos sekretorė, Nacionalinės teismų 

administracijos specialistė Jurga Traknytė, Rūta Mickevičienė, Eugenijus Laurinaitis, Laimė 

Baltrūnaitė, Sigita Rudėnaitė, Sergejus Muravjovas. 

2 nuotrauka  
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Tiek kadenciją baigusios, tiek naujai paskirtos Atrankos komisijos pirmininkas  

Eugenijus Laurinaitis 

gydytojas psichiatras, psichoterapeutas bei 

grupių terapeutas, Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos 

docentas, psichoterapijos dėstytojas, 

lektorius, Mykolo Romerio universiteto 

profesorius, Lietuvos psichoterapijos 

draugijos prezidentas, Europos 

psichoterapijos asociacijos prezidentas, 

Lietuvos grupinės analizės draugijos, 

Latvijos psichodinaminės psichoterapijos 

draugijos, Estijos grupinės analizės 

draugijos garbės narys ir Pasaulio 

psichoterapijos tarybos narys.  
 

 

NARIAI:  

 

 

Olegas Fedosiukas 

 

teisininkas, teisėtyrininkas, Mykolo 

Romerio universiteto Teisės fakulteto  

Baudžiamosios teisės ir proceso instituto 

profesorius, Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjas (nuo 2007 m.). 
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Dr. Virginijus Lepeška 

sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC),  

konsultacinės firmos „OVC Consulting“ 

steigėjas ir valdybos pirmininkas.  

 

Daugiau nei dvidešimt metų dirbdamas 

konsultacinį darbą, Virginijus sukaupė 

didelę patirtį korporatyvinio valdymo, 

strateginio valdymo, organizacinės 

struktūros, lyderystės, žmogiškojo kapitalo 

valdymo srityse.  

 

Speciali Virginijaus kaip konsultanto 

profesinio intereso sritis yra korporatyvinis 

valdymas. Jis pats turi praktinės 

korporatyvinio valdymo patirties, kurią 

įgijo dirbdamas daugelio Lietuvos verslo 

kompanijų valdybos nariu, taip pat 

būdamas valstybės valdomos įmonės 

„Lietuvos energija“ nepriklausomu 

stebėtojų tarybos nariu. Virginijus derina 

savo konsultacinę veiklą su darbu Vilniaus 

universitete ir aktyviai dalyvauja 

visuomeninėje veikloje. Jis yra Lietuvos 

vadybos konsultantų asociacijos etikos 

komisijos pirmininkas, asociacijos 

„Mentor Lietuva“ valdybos narys, 

viešosios įstaigos Paramos vaikams centras 

valdybos narys. 

 

 

Dalia Kačinskienė 

 

teisininkė, Lietuvos apeliacinio teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėja, buvusi 

Vilniaus apygardos ir Vilniaus m. 1-ojo 

apylinkės teismų teisėja, Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo konsultantė, šio 

teismo Plenumo ir prezidiumo sekretoriato 

viršininkė. 1982 m. baigė Vilniaus m. 44 

vidurinę mokyklą, o teisininkės 

kvalifikaciją įgijo 1988 m., baigusi 

Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.  
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Skirgailė Žalimienė 

Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėja, Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto docentė, socialinių mokslų 

daktarė (teisės mokslų krypties). 

 

Ji viena iš pirmųjų Lietuvoje yra parašiusi 

ir apgynusi disertaciją Europos Sąjungos 

teises tema “Įsisteigimo laisvė pagal 

Europos Bendrijos teisę”. Teisėja nuo 

2008 m. gruodžio mėn. iki 2011 m. 

balandžio mėn. buvo Pretendentų į teisėjus 

egzamino komisijos narė, nuo 2008 m. – 

Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo biuletenio „Administracinė 

jurisprudencija. Administracinių teismų 

praktika. Administracinė doktrina“ 

redakcinės kolegijos narė, nuo 2011 m. 

gegužės mėn. iki 2014 m. spalio mėn. 

buvo Teisėjų garbės teismo narė.  

S. Žalimienė yra keleto mokslinių 

monografijų, studijų, fundamentinių ir 

originaliųjų teorinių mokslo darbų, 

keliolikos mokslinių straipsnių 

recenzuojamuose periodiniuose, 

tęstiniuose ir vienkartiniuose mokslo 

leidiniuose, įskaitant referuojamus 

tarptautinėse duomenų bazėse autorė ir 

bendraautorė. Ji vadovauja mokslo daktarų 

rengimui, periodiškai skaito paskaitas 

Europos Sąjungos teisės tematika 

seminaruose, organizuojamuose teisėjams, 

prokurorams, advokatams. Skirgailė 

Žalimienė užsiima ir kita akademine veikla 

2004–2008 m. buvo ES Jean Monnet 

katedros vedėja VU Teisės fakultete, nuo 

2004 m. iki 2010 m. buvo Europos 

Sąjungos studijų asociacijos (ESCA – 

Lietuva) pirmininkė, nuo 2010 m. – šios 

asociacijos narė, o nuo 2012 m. – Lietuvos 

Europos teisės asociacijos narė.  
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Šarūnas Černiauskas – 

žurnalistas, Portalo DELFI politikos 

aktualijų reporteris, besispecializuojantis 

tiriamosios žurnalistikos srityje. 

 

Žurnalistika užsiima jau devynerius metus, 

apdovanotas už publikacijas antikorupcine 

tematika. Bendradarbiauja su užsienio 

tiriamosios žurnalistikos centrais, atliko  

ne vieną rezonansinį tyrimą.  

 

Daugiausiai atgarsių sukėlė Š. Černiausko 

publikacija – derybų dėl kalinių balsų 

pirkimo 2012 m. Seimo rinkimuose 

paviešinimas. Po šios publikacijos pirmą 

kartą Lietuvos istorijoje Konstitucinis 

Teismas iš dalies perrašė Seimo rinkimų 

rezultatus, o penki politikai, figūravę šiame 

tyrime, neteko teisės užimti Seimo nario 

vietą. Žurnalistas taip pat pasižymėjo 

tyrimais apie įtakingų politikų turtus ir 

pinigų srautus. Po jo publikacijų 

atsistatydino ūkio ministras Dainius 

Kreivys, dėl neteisėto praturtėjimo buvo 

teisiamas buvęs aplinkos viceministras 

Stanislovas Šriūbėnas. 

 

 

Dr. Nerijus Mačiulis – „Swedbank“ 

Lietuvoje vyriausiasis ekonomistas. Jis yra 

parašęs ir apgynęs disertaciją apie 

revalvacines spekuliacines atakas ir 

valiutos kurso rizikos draudimą jų 

kontekste. Nerijus dėsto matematinius 

metodus ekonomikoje, investicijų valdymą 

ir makroekonomiką ISM Vadybos ir 

ekonomikos universitete, yra dėstęs 

INSEEC Grand Ecole (Prancūzija), 

Tecnologico de Monterrey (Meksika), FHS 

St. Gallen (Šveicarija) bei University of 

Ballarat (Australija).  

 

 

 

 

Jis yra kelių mokslinių publikacijų apie 

valiutų krizes, tarptautinius finansus ir 

ekonominę integraciją autorius, bei 

mokslinio žurnalo „Baltic Journal of 

Economics“ redkolegijos narys.  

 

 



8 

II. ATRANKOS KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLA 
 

Kadenciją baigusi Atrankos komisija, posėdžiavo 15 kartų, paskelbė 34 išvadas, susitiko su 

162 pretendentais, su kai kuriais iš jų po keletą kartų. Vienas Atrankos komisijos posėdis 

vidutiniškai truko apie 5 val. Bendra posėdžių trukmė sudarė 75 val. Tinkamiausiais pretendentais į 

atitinkamas pareigas Atrankos komisija iš viso įvardijo 96 asmenis. Vienu atveju Atrankos komisija 

neatrinko tinkamiausių pretendentų į teismo pirmininko vietą ir pasiūlė Lietuvos Respublikos 

Prezidentei svarstyti klausimą dėl galimybės skelbti naują atranką arba remtis Atrankos komisijos 

sudarytu pretendentų eiliškumo sąrašu. Lietuvos Respublikos Prezidentės ir Atrankos komisijos 

nuomonės nesutapo du kartus, t. y. abiem atvejais šalies vadovė paskyrė į atitinkamas pareigas 

teisėjus, kurių tarp tinkamiausių nebuvo įvardijusi Atrankos komisija, bet jie buvo pasirinkti iš 

Atrankos komisijos sudaryto pretendentų eiliškumo sąrašo.  

1 grafikas  

 

Naujai paskirta Atrankos komisija itin intensyviai pradėjo savo darbą, jau per pirmąjį posėdį 

2014 m. spalio 13 d. pradėjo vykdyti atrankas į šešis apylinkės teismus, o per tris darbo mėnesius 

posėdžiavo net 8 kartus, paskelbė 12 išvadų, susitiko su 68 pretendentais, su kai kuriais iš jų net po 

kelis kartus. Vienas posėdis vidutiniškai truko apie 4,40 val., bendra posėdžių trukmė 35 val. Šios 

sudėties Atrankos komisija tinkamiausiais pripažino 55 pretendentus, kai kuriuos net po keletą kartų 

bet į skirtingus teismus. Naujos sudėties Atrankos komisijos ir šalies vadovės nuomonė sutapo 

visais atvejais. Iš tinkamiausiais pripažintų pretendentų Lietuvos Respublikos Prezidentė teisėjais 

jau paskyrė 7 asmenis.  
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Kaip matome iš žemiau pateikto 2 grafiko, didžiausia konkurencija tarp pretendentų buvo 

kadenciją baigusios Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos vykdytose atrankose į Vilniaus 

apygardos teismo teisėjo pareigas – 28 pretendentai į tris laisvas teisėjo vietas ir į Lietuvos 

Apeliacinio teismo teisėjo pareigas – 24 pretendentai į vieną laisvą teisėjo vietą.  

2 grafikas  

 

 

Mažiausiai konkurencingos buvo atrankos į šešių apylinkių teismų pirmininkų pareigas – tik 

po 2 pretendentus, tik vienu daugiau dalyvavo atrankose į Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus pirmininko, Šiaulių apygardos teismo pirmininko, Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų 

bylų ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkus bei Lietuvos Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 

pirmininko pareigas.  
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Pretendentų, dalyvavusių 2014 metais vykdytose atrankose į apylinkių teismų teisėjų vietas, 

skaičius pateiktas 3 grafike. Mažiausiai konkurencingos atrankos buvo į Vilkaviškio, Akmenės , 

Mažeikių rajono ir Panevėžio miesto apylinkės teismus (tik 3 pretendentai į vieną laisvą vietą). 

Didžiausia konkurencija į apylinkių teismų teisėjų vietas vyko naujos sudėties Atrankos komisijos 

vykdytose atrankose į Vilniaus rajono ir Trakų rajono apylinkių teismus (atitinkamai 27 ir 23 

pretendentai į vieną laisvą teisėjo vietą). Daugiausia pretendentų dalyvavo atrankoje į Vilniaus 

miesto apylinkės teismą – 30.  

3 grafikas 
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Kaip matome iš žemiau pateikto 4 grafiko, tik 8 % daugiau vyrų ir tiek pat procentų mažiau 

moterų dalyvavo atrankose į aukštesnės pakopos teismų teisėjus ir vadovaujamas pareigas 

aukštesnės pakopos teismuose, palyginti su atrankomis į apylinkių teismų teisėjus. 

4 grafikas  

 

 

2014 metais pasinaudoti Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 63 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta teismo teisėjo teise persikelti į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos 

pačios pakopos teismą siekė 27 teisėjai. 
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59 % tinkamiausių pretendentų į apylinkių teismų teisėjus žinios egzamino į teisėjus 

egzamino metu įvertintos 8 balais, 6 % – iš visų – tinkamiausių gavo vieną iš aukščiausių balų – 9, 

o 7 (pagrindinį balą) – gavo 23 % daugiau pretendentų nei 2013 metais.  

5 grafikas 

 

 

Didžiausia dalis – net 83 % – iš tinkamiausių pretendentų į apylinkių teismų teisėjus dirba 

arba dirbo teisėjų padėjėjais, 7 % advokatais, 5 % prokurorais.  

6 grafikas 
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Trejų metų duomenys rodo, kad Atrankos komisijos darbo tempas gana intensyvus, 

atliekama ne mažiau kaip 40 atrankų (2012 m. – 42, 2013 m. – 45, 2014 m. – 46), taip pat kaip 

matyti iš žemiau pateikto 7 grafiko, tinkamiausiais pretendentais į atitinkamas pareigas 2014 metais 

PTAK iš viso įvardijo 151 pretendentą, palyginant su 2013 metais, tai 29 pretendentais mažiau, bet 

net dviem su puse karto daugiau nei 2012 metais (2012 m. – 63).  

7 grafikas 
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Pripažinti tinkamiausiais į atitinkamas pareigas Atrankose dalyvavusių asmenų skaičius

Atliktų atrankų skaičius

 

2014 ir 2012 metų duomenimis, Atrankos komisijos išvadose beveik dvigubai daugiau, 

lyginant su 2012 metais, pretendentų pripažįstama kaip tinkamiausių tam tikroms pareigoms užimti. 

Tam turėjo įtakos priimtas svarbus Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 13P-41-

(7.1.2) „Dėl teisėjų karjeros siekiančių asmenų, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų 

vertinimo kriterijų patvirtinimo“. Šiuo nutarimu patvirtinti nauji Asmenų, siekiančių tapti 

aukštesnės pakopos teismo (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) teisėjais, vertinimo kriterijai 

(1 priedas), Asmenų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, vertinimo kriterijai (2 

priedas) ir Asmenų, pageidaujančių būti perkeltais ar paskirtais į kitą tos pačios ar žemesnės 

pakopos teismą, vertinimo kriterijai (3 priedas). 2014 m. priimtame Teisėjų tarybos nutarime, 
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peržiūrėjus galiojančių kriterijų sąrašus, atsisakyta vienas kitą dubliuojančių kriterijų, visais atvejais 

įtvirtinti rodikliai, kuriais remiantis turi būti nustatomas pagal atskirą kriterijų skiriamų balų 

skaičius, peržiūrėta atitinkamų kriterijų reikšmė balais, atsisakyta nepasiteisinusių nuostatų, pagal 

kurias vertinamiems teisėjus, pageidaujantiems būti paskirtais į žemesnės pakopos teismą ar į kitos 

jurisdikcijos žemesnės pakopos teismą, bei buvusiems teisėjams, pageidaujantiems būti paskirtais į 

tos pačios ar bet kurį žemesnės pakopos teismą, galėjo būti suteikiami papildomi balai, ir įtvirtinta, 

kad Atrankos komisija atsižvelgia į teismo, į kurį pretenduojama, nuomonę dėl konkretaus 

pretendento tinkamumo. Paminėtina, kad 1 priede, atsižvelgiant į 2013 m. spalio 17 d. įsigaliojusius 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos skaičiuojant pretendentų į teisėjo 

pareigas aukštesnės pakopos teismuose reikalingą stažą nedubliuojami sumuojami laikotarpiai, kai 

asmuo dirbo teisinį pedagoginį darbą arba (ir) dirbo teisėju, įtvirtinti bendri vertinimo kriterijai, 

taikomi visiems į aukštesnės pakopos teismo teisėjo pareigas pretenduojantiems asmenims, 

sudarantys prielaidas pagal vienodus vertinimo rodiklius įvertinti visą reikšmingą pretendentų 

veiklą, savybes bei gebėjimus (anksčiau galiojo nustatyti atskiri atrankos kriterijai teisėjų karjeros 

siekiantiems asmenims teisėjams ir atskiri – teisės krypties socialinių mokslų daktarams). 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatyme yra numatyta, jog pretenduoti tapti 

apylinkės, apygardos, apygardos administracinio ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

pirmininku, pirmininko pavaduotoju ar skyriaus pirmininku gali ir asmuo nesantis teisėju, 2 priedo 

kriterijai taip pat pritaikyti tiek teisėjams, tiek ir pretendentams į teisėjus.  

Atrankos komisijos veiklos viešumas ir skaidrumas užtikrinamas su atrankomis susijusios 

informacijos skelbimu interneto svetainėje www.teismai.lt: joje Atrankos komisijos veikla ir 

konkrečiais atrankos procesais besidomintys asmenys turi galimybę matyti skelbiamą informaciją 

apie numatytus Atrankos komisijos posėdžius (vietą, datą ir laiką), konkrečiose atrankose 

dalyvaujančius asmenis – skelbiami sudaryti teisėjų atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašai, šių 

asmenų gyvenimo ir darbo aprašymai, taip pat šioje interneto svetainėje skelbiamos Lietuvos 

Respublikos Prezidentei teikiamos Atrankos komisijos išvados. 

http://www.teismai.lt/
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2014 METŲ PTAK VEIKLA FAKTAIS: 

 Į posėdžius atvyko 230 pretendentų. 

 Atrankos komisija posėdžiavo 23 

kartus, vienas posėdis truko maždaug 4–5 

valandas, bendra posėdžių trukmė 110 val. 

 Parengtos ir paskelbtos 46 išvados.  

 Tinkamiausiais pretendentais į 

atitinkamas pareigas iš viso pripažintas 151 

pretendentas, iš kurių šalies vadovė 

pasirinko pačius tinkamiausius ir į 

atitinkamas pareigas paskyrė 33 asmenis. Iš 

jų:  

 į apylinkių teismų teisėjų pareigas PTAK įvardijo 89  tinkamiausius 

pretendentus, o šalies vadovė į pareigas paskyrė 16 asmenų; 

 tinkamiausiais pretendentais į aukštesnės pakopos teismo teisėjo pareigas 

įvardyti 39 asmenys, paskirta 10; 

  į vadovaujamas pareigas įvardyti 23, paskirti 7 asmenys.  
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PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS ATRANKOS KOMISIJA 2015 METAIS SIEKS: 

 

 išlaikyti tokį pat intensyvų darbo tempą kaip ir 2014 metais, atlikti ne 

mažiau kaip 40 atrankų; 

  išlaikyti glaudų bendradarbiavimą su Nuolatine teisėjų veiklos vertinimo 

komisija; 

 atsižvelgiant į kintantį teisinį reglamentavimą, teisės aktų aiškinimą ir 

praktikos formavimą, tobulinti vykdomų atrankų procedūras ir vertinimo kriterijus; 

 glaudesnio bendradarbiavimo su teismų, į kuriuos vykdomos atrankos, 

vadovybe ir kolektyvais pateikiamų nuomonių dėl konkretaus pretendento 

tinkamumo klausimais. 

 viešinti PTAK darbą, aiškinti jos veiklą tiek visuomenei per spaudos 

pranešimus ir kitas komunikacijos priemones, tiek profesionalų bendruomenei 

(patiems teisėjams) organizuojant susitikimus teismuose. 

 


