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vadovo Žodis 



04

2016 metai Nacionalinei teismų administracijai – tai dar vieneri naujų ambicingų iniciatyvų, sudėtingų iššūkių, užsibrėžtų 
tikslų pasiekimo metai. Žvelgdami į visų praėjusių metų darbų kalendorių galime drąsiai teigti, kad nors metai nebuvo 
lengvi, bet tikrai buvo įdomūs, intensyvūs ir sėkmingi. Galime pasidžiaugti tuo, kad, nepaisydami vis didėjančių veiklų 
apimčių ir veiklų įvairovės, nuolat kylančių iššūkių, susijusių su nepakankamais ištekliais, informacinių sistemų trikdžiais 
ir ambicingais mums keliamais uždaviniais, sugebėjome sutelkti savo komandą ir kiekybės siekti nemažindami kokybės 
kartelės. 

Planuodami ir organizuodami savo veiklą ir toliau akcentuojame būtinybę rasti tinkamą balansą tarp teismų išsakomų 
poreikių ir efektyvios teismų veiklos užtikrinimo. Kasmet nusistatydami savo veiklos prioritetus siekiame aiškių tikslų ir 
pamatuojamų jų įgyvendinimo rezultatų teismuose – to, kas aktualu teismams šiandien ir rytoj.

Praeitais metais mes:
  sėkmingai suorganizavome kartą per ketverius metus vykstantį  Visuotinį teisėjų susirinkimą;
  pradėjome svarbiausius teismų reorganizavimo darbus: parengėme reformos įgyvendinimo priemonių planą; susi-
tikome su visų reorganizuojamų teismų vadovais ir darbuotojais aptarti reformos eigos, jų lūkesčių, planuojamų pokyčių, 
būsimų teismų darbo organizavimo; parengėme reorganizuotų teismų struktūrų projektus; atlikome Lietuvos teismų 
informacinės sistemos LITEKO pokyčių reorganizuojant teismus poreikių analizę;
  toliau vystėme ir pradėjome naujus teisinio švietimo projektus, Lietuvos ryšių su visuomene apdovanojimuose 
nugalėjome geriausio metų renginio ir socialinės atsakomybės projektų nominacijose;
  sukūrėme savanorių teismuose tinklą ir įgyvendinome kitas psichologinį ir fizinį saugumą teismuose užtikrinančias 
priemones;
  pradėjome įgyvendinti Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo projektus: LITEKO1 ir LITEKO2;
  pateikėme naujas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotinas iniciatyvas, susijusias su informacinių 
technologijų įrankių naudojimo teismuose tobulinimu, komunikacijos, kokybės ir kompetencijų stiprinimu;
  pradėjome teismų tarnybinio transporto atnaujinimą po aštuonerių metų pertraukos;
  organizavome mokymus ne tik teisėjams, bet ir įvairių profesijų teismų darbuotojams: teisėjų padėjėjams, informacinių 
technologijų, finansų, personalo specialistams;
  stiprinome tarptautinį ir dvišalį bendradarbiavimą aktyviai dalyvaudami Europos teisėjų mokymo tinklo veikloje ir 
Europos Teisės Akademijos projektuose, domėdamiesi partnerių iš Norvegijos gerąja praktika, dalydamiesi patirtimi su 
Rytų partnerystės šalimis.

Paminėti darbai – tai tik maža dalis visų mūsų projektų ir veiklų, kurios, tikime, padeda teismams vykdyti jų misiją.

Esu dėkinga mūsų įstaigos darbuotojams už profesionaliai atliekamus kasdienius darbus, už jų entuziazmą ir lojalumą 
teismų sistemai, o ypač už teigiamų atsiliepimų sulaukusio vieno reikšmingiausių teismų sistemos renginių – Visuotinio 
teisėjų susirinkimo – organizavimą 2016-aisiais. NTA žmonės dar kartą įrodė esą iniciatyvių, kompetentingų ir maksimalaus 
rezultato siekiančių specialistų komanda. Norėčiau pasidžiaugti ir sustiprėjusiu NTA ir teismų bendradarbiavimu, dėl ku-
rio visai sistemai svarbūs uždaviniai įgyvendinami konstruktyviai, koordinuotai ir tinkamai atspindi teismų lūkesčius.

NacioNali N ės teismų adm iNistr aci jos direktorė
re da molieN ė
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ŽmoNės 
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2016 m. NTA darbuotojų kaita išliko tokia pati kaip 2015 m., kvalifikaciją kėlė daugiau darbuotojų nei praėjusiais metais.

Renkantis NTA personalą ir toliau buvo siekiama užtikrinti visoms NTA veiklos sritims būtinų kompetencijų įvairovę, 
ieškoma ne tik teismuose dirbusių, bet ir skirtingų kompetencijų bei sričių patirties turinčių darbuotojų.Iš viso NTA pernai 
dirbo 25 darbUotojai, tUriNt Ys darbo patirties teismUose . 

2016 m. kvalifikaciją įvairiuose mokymuose kėlė 85 NTA darbuotojai. 

Daug dėmesio skirta profesinės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui: praeitais metais audito, finansų ir biudžeto, komuni-
kacijos ir kitų sričių specialistai dalyvavo specialiai jiems skirtuose mokymuose, mokėsi valdyti projektus.

Taip pat siekta stiprinti vidinę komunikaciją ir organizacinę kultūrą: specialiuose  mokymuose darbuotojai įgijo koman-
dos formavimo įgūdžių, mokėsi deleguoti užduotis, vidiniuose renginiuose iniciatyviai prisidėjo prie įstaigos vertybių 
puoselėjimo.

Siekiant užtikrinti sklandesnį motinystės ar tėvystės 
atostogose esančių darbuotojų grįžimą po pertrau-
kos į darbą, jie buvo kviečiami dalyvauti bendruose 
mokymuose ir skatinami bendrauti su kolegomis ir 
domėtis teismų sistemos naujienomis.

79
31 

48 
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2016 m . pabaigoje Nta dirbo 20 v Yrų ir 59 moterYs 

Nta darbUotojų a m ŽiaUs vidUrkis 
2016 m . – 37 m etai (2015 m . – 37, 2014 m . – 36)

vidUtiNis Nta darbUotojų darbo UŽ mokestis 2016 m . – 799,68 eUr * 
(2015 m . – 786,67 eUr, 2014 m . – 692 , 65 eUr )

* N U ro dY tą da r bo UŽ m o k e stį s U da ro pa r e i g i N ė a lg a s U pr i e da i s i r pr i e m o ko m i s ( ats k a i č i Us m o k e sč i Us)
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teismų savivaldos 
iNstitUcijų ir komisijų 
aptarNavimas 
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Praeitais metais NTA siekė užtikrinti sklandžią savivaldos institucijų ir komisijų veiklą, be to, labai intensyviai ruošėsi kas 
ketverius metus vykstančiam Visuotiniam teisėjų susirinkimui. 

  parengė Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų pakeitimų projektus, susijusius su Teisėjų tarybos teiktais siūlymais 
dėl teisėjų atrankų proceso tobulinimo;
  analizavo teisėjų veiklos vertinimo procedūros supaprastinimo poreikius ir teikė siūlymus Teisėjų tarybai;
  parengė Teisėjų veiklos vertinimo aprašo pakeitimus, kuriais sudarytos sąlygos lengviau ir patogiau užpildyti Nuo-
latinei teisėjų veiklos vertinimo komisijai teikiamos teismų pirmininkų informacijos formą, pateikė su šios formos pildymu 
susijusius paaiškinimus;
  užtikrino, kad Teisėjų tarybos vadovybė, Teisėjų etikos ir drausmės komisija būtų tinkamai aptarnautos, rūpinosi 
Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos formavimo Teisėjų taryboje procedūrų vykdymu;
  organizavo naujai suformuotos Teisėjų tarybos strateginę sesiją, kurios metu buvo diskutuojama dėl pirmą kartą 
nustatomų Teisėjų tarybos 4 metų veiklos prioritetinių krypčių;    
  parengė 435 teismų savivaldos institucijų ir komisijų sprendimų projektus, atnaujino Lietuvos Respublikos teisėjų 
etikos kodeksą – praktinį vadovą.

v i s U ot i N i s 
t e i s ė j ų 

s U s i r i N k i m a s

visUoti Nis teisėjų sUsiriN kim a s

Nta koordi Navo svarbiaUsio k a s 4 m etUs v Yk staNčio 
teismų sistemos reNgiNio orgaNiz avim ą:

 
teikė siūlYmUs teisėjų tarYbai dė l progr a mos ir darbot varkės projektų;

 
rUošė m edŽiagą;

 
pareNgė spreN dimų projektUs;

UŽtikriNo daUgiaU k aip 60 0 ja m e dalY vavUsių teisėjų ir svečių aptarNavim ą;
 

daUg dėm esio sk Yrė skl aN dŽia m teisėjų tarYbos Narių riN kimų procesUi .

per 2016 m . Nta:

„Malonu, kad ir mes, teisėjai senjorai, buvome pakviesti. Noriu pastebėti, kad buvo 
labai gerai organizuota. Pasijutome tikrai pakylėti. Tikėsimės tolesnio bendradarbiavimo.“ 

bU v Usi te i s ė j a li U da a r l aUsk i e N ė
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pr aėjUsiais m etais Nta specialistų sUorgaNizUota ir pare Ngta:

teisėjų tarYba

teisėjų etikos ir dr aUsm ės kom isi ja

Egzaminų medžiaga Nutarimų projektai

preteN deNtų į teisėjUs egz a m iNo kom isi ja

19
2016 m.

21 

2014 m.

26

2015 m. 141
2016 m.

168 

2014 m.

168

2015 m.

5
2016 m.

8 

2014 m.

6

2015 m. 12
2016 m.

25 

2014 m.

11

2015 m. 2
2016 m.

5

2014 m.

9

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

6

7

4

2016 m.

2015 m.

2014 m.

80

93

61
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preteN deNtų į teisėjUs 
atr aN kos kom isi ja

NUol atiN ė teisėjų veiklos vertiNimo kom isi ja

teisėjų garbės teism a s

31
2016 m.

29

2014 m.

23

2015 m. 34
2016 m.

37

2014 m.

47

2015 m.

15
2016 m.

17

2014 m.

13

2015 m. 163
2016 m.

166

2014 m.

144

2015 m.

Posėdžių medžiaga Sprendimų projektai

2016 m.

2015 m.

2014 m.

4

8

11

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2

5

6
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teismų savivaldos i NstitUci jų, kom isi jų atstovai, išreiškę
savo NUomoN ę, Nta teikia m a s pa sl aUga s ir aptarNavim ą vertiNo 

k aip kok YbiškUs:

„Didžiausiu 2016 m. iššūkiu buvo nuo metų pradžios organizuotas lapkričio mėnesį 
sėkmingai įvykęs aukščiausios teismų savivaldos institucijos – Visuotinio teisėjų susirinki-
mo – posėdis. Jis simboliškai žymi mūsų siekį ieškoti kompromisų tarp teismų savivaldos 
institucijų veiklos efektyvumą skatinančių iniciatyvų ir teismų bendruomenės poreikių.“ 

iNa k alvaitieN ė, 
Nta adm iNistr avimo sk YriaUs vedėja

2016 m.

2015 m.

2014 m.

99 %

99 %

97 %

4.7 balai iš 5

4.7 balai iš 5

4.5 balai iš 5
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Nta iNiciatYvos ir 
atstovavimas 
teismams
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pr aeitais m etais Nta akt Y viai dalY vavo teisėkūros iNiciat Y vose, 
sUsi jUsiose sU teismų veikl a: reNgė išvada s dėl pateiktų deri Nti teisės 

aktų projektų, teikė siūlYmUs dėl galiojaNčių teisės aktų tobUliNimo, 
dalY vavo tarpi NstitUciN ėse darbo grUpėse:

  darbo grupėje dėl materialinės atsakomybės taikymo viešajame sektoriuje;
  bendros darbo su Integruota baudžiamojo proceso informacine sistema (IBPS) praktikos formavimo tarpinstitucinėje 
komisijoje;
  tarpžinybinio Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos veiklos koordinavimo komiteto veikloje;
  apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo problemų analizės ir įstatymo tobulinimo darbo 
grupėje;
  siūlymų dėl statistikos apie smurtą artimoje aplinkoje rengimo darbo grupėje ir kt.

2016 m . Nta atstovavo teisėjų tarYbos ir teismų iNteresa ms:

  spre N dŽiaNt ir svar staNt sU teismų reorgaNiz avimU sUsi jUsiUs teisės aktų 
bei teismų veiklos orgaNiz avimo pakeitimUs;

  
svar staNt visUom eNiNių teisėjų (tarėjų) koNcepci ją;

  
svar staNt eUropos t Yrimo orderio teisiNio regUliavimo 

NacioNaliN ėje teisėje kl aUsimUs;

reNgiaNt kom plek si N ės pagalbos teikimo vaik a ms, galim ai NU keNtėjUsiems
NUo sek sUaliNio išNaUdojimo, rekom eN daci ja s.

128
2016 m.

155

2014 m.

110

2015 m.
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2016 m etais įvertiNta ir tobUliNta: 

iN for m aci jos apie teismų veikl ą teikimo t vark a;

teismų spreN dimų NUa sm eNiNimo t vark a;

teismo bYlų ir procesiNių spreN dimų kl a sifik atoriai;

darbo krūvių sk aičiavimo teismUose t vark a .

Per metus aktyviai dalyvauta inicijuojant Integruo-
tos baudžiamojo proceso informacinės sistemos 
(IBPS) pakeitimus, susijusius su efektyvesniu teismų 
darbo šioje sistemoje užtikrinimu. Buvo inicijuoti 
įstatymų įgyvendinamojo teisinio reguliavimo ir atlik-
ti LITEKO pakeitimai, susiję su Lietuvos Respublikos 
Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimu. 
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teismų 
reorgaNizavimas
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„Siekiame, kad įstatymų leidyboje būtų atsižvelgta į teismų poziciją, kad teisinis regla-
mentavimas užtikrintų sklandžią teismų veiklą, kurios gerinimu nuolat rūpinamės: 2018 m. 
teismų sistemą pakeisiančio reorganizavimo parengiamieji darbai buvo ir ateinančiais me-
tais išliks mūsų prioritetu.“ 

liNa griškevič, 
Nta teisės sk YriaUs vedėja

2016 m. posėdyje Teisėjų taryba patvirtino teismų reformos priemonių įgyvendinimo planą. Plane aiškiai numatytos veik-
los, susijusios su teismų struktūrų ir personalo tvarkymu, teismų infrastruktūros pritaikymu, informacinių sistemų pritaiky-
mu ir kt. Taip pat numatyti svarbūs visuomenei aspektai, susiję su jos informavimu apie laukiamus pasikeitimus: numatoma 
leisti lankstinukus, atnaujinti teismų interneto svetaines, rašyti pranešimus spaudai ir kt.

Suorganizuota 12 bendrų susitikimų, kuriuose dalyvavo konkrečių teismų darbuotojai, teisėjai, teismų pirmininkai, NTA, 
Teisėjų tarybos atstovai, ir reorganizavime dalyvaujančių teismų pirmininkų susitikimas. Šiuose susitikimuose buvo ap-
tarta teismų reformos nauda, iššūkiai, būsimų teismų veikla, procesai, struktūros ir siūlomas veiksmų planas, kuris padėtų 
tinkamai pasirengti pokyčiams nuo 2018 m. sausio 1 d. Susitikimuose aptartas ir tinkamo archyvų sutvarkymo teismuose 
klausimas, dėl kurio bendradarbiauta su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir teismais. 

Taip pat praeitais metais atlikti reikiami LITEKO, finansinės apskaitos sistemų pritaikymo pasirengimo darbai, pradėti 
spręsti teismų patalpų pritaikymo pasikeitusiems procesams klausimai, atlikti Elektrėnų teismo rūmų steigimo parengamieji 
darbai.
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visUomeNės 
iNformavimas
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2016 m. NTA ir toliau siekė kokybiškai informuoti visuomenę apie teismų veiklą ir sprendimus, priimtus visuomenės 
susidomėjimo sulaukusiose bylose.  

NTA itin daug dėmesio skyrė teismų savivaldos institucijų veiklos viešinimui: žinia apie Visuotinį teisėjų susirinkimą 
pasirodė visuose svarbiausiuose žiniasklaidos šaltiniuose, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos veikla viešinta inicijuo-
jant radijo ir televizijos laidas, platinant publikacijas ir kt.

praeitais metais Nta:

  vykdė projektus interneto portaluose (www.15min.lt rubrika „Tribūna“, 23 publikacijos) ir radijuje („Žinių radijo“ 
laida „Teisėjo komentaras“, 13 laidų); 
  parengė 32 žurnalo TEISMAI.LT straipsnius, kurie pasirodė naujienų portale www.delfi.lt, organizavo žurnalo leidybą 
ir platinimą;
  inicijavo teisėjų pokalbius, komentarus ir publikacijas radijo ir televizijos laidose, spaudoje ir interneto portaluose;
  rengė ir įvairiais komunikacijos kanalais skelbė informaciją apie teismų veiklą;
  koordinavo komunikacijos krizių valdymą;
  siekė užtikrinti, kad apie teismus skelbiama informacija būtų teisinga ir nešališka – 2 kartus kreiptasi į Visuomenės 
informavimo etikos komisiją;
  siekdama  teismų veiklos skaidrumo, statistikos portalui www.atvirasteismas.lt perdavė 2015 m. duomenis;
  inicijavo teisėjų spaudai sistemos sukūrimą (68 teisėjai šalies teismuose);
  sukūrė pirmąjį Lietuvos teismų logotipą ir teismų vizualinio identiteto vadovą.

praeitais metais Nta: 

1. pare Ngė 2017–2020 m . teismų sistemos
 komUNik aci jos str ategi ją; 

2 . triUm favo geriaUsių rYšių sU visUom eN e 
ir komUNik aci jos projektų 

apdovaNojimUose „ par a /im pact awards“:

m etų reNgi NYs 
„ŽUrNalista s teisėjo kėdėje“

m etų socialiN ės atsakomYbės 
projekta s „ savaNoriai teismUose“
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2016 m . Nta orgaNiz avo teisiNio švietimo veikl a s:

  38 teismų, policijos ir prokuratūros atstovams ryšiams su visuomene skirtus komunikacijos srities kvalifikacijos kėlimo 
mokymus (2015 m . dalY vavo 30 Ž moNių) ;
  2 teisinio švietimo renginius žiniasklaidos atstovams Šiauliuose ir Kaune (2015 m . – 2 , 2014 m . – 1) ;
  3 kartus daugiau nei 2015 m .  dalyvių sulaukusį teismo ir teisėjo profesijos pažinimo projektą „Diena su teisėju“;
  edukacinę programą istorinėje teismų ekspozicijoje, kurią aplankė beveik 1 20 0  interesantų, iš kurių beveik 60 0 
moksleiviai (2015 m . – 850 interesantų, iš kurių 20 0  moksleivių);
  Spaudos atgavimo dienai skirtą renginį žurnalistams – protų mūšį „Teisė + žiniasklaida = humoras“;
  animuotų informacinių filmukų transliavimą kino teatruose (56 0 0 0  peržiūrų);
  virtualios teismo posėdžių salės (sale.teismai.lt) įgarsinimą.

*  Auditorija parodo, kiek vadinamųjų kontaktų pasiekė žinia apie teismus, t. y. skaičiuojami publikacijas perskaitę / paspaudę interneto vartotojai ir leidinių skaitytojai, 
televizijos žiūrovai, radijo klausytojai. Pvz., ta pati žinia vieną žmogų gali pasiekti per 6 skirtingus kanalus ir visi šie kartai yra sumuojami.

67 000 000 * 
per metus pasiekta 
auditorija 

222 000
www.TEISMAI.LT 
vartotojų

naujų draugų 1 900
sekėjų 7 200

teisėjų komentarai 
žiniasklaidoje

830

199 
straipsniai ir 
pranešimai spaudai

127 kartus 
teikta informacija 
žiniasklaidai

2016 m . sk aičiai

> 20 inicijuotų 
radijo laidų

6 e.teismas.lt
informaciniai filmukai
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pir m ą k artą teiktos N emok a mos teisiN ės koNsUltaci jos 
lietUvos teismUose: 60 0 iNteresaNtų, 20 0 koNsUltaNtų (teisiNiN kų) 

išleista s vaik a ms ir pa aUglia ms skirta s leidi NYs 
„teism iesčio bYl a: k aip el zė ir k ajUs padėjo r a sti teisiNgUm ą“
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teismų aprūpiNimas
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2016 metais NTA organizavo teismų pastatų remonto ir statybos darbus, teikė jiems būtiniausias darbo priemones ir 
pradėjo kompleksiškai spręsti archyvų tvarkymo klausimus.

pr adėta v YkdY ti

2015 m. pradėtas centralizuotas teismų valdomų pastatų drau-
dimas pasiteisino: 2016 m. buvo užregistruoti 6 draudžiamieji 
įvykiai (2015 m. – 2), jau atlyginta 3 įvykių padaryta žala, 2 
įvykių žalos dydis derinamas. Dėl šių priežasčių NTA pastatus 
draudžia ir šiais metais. 

Po daugiau kaip 8 metų pertraukos 2016 m. buvo pradėtas atnaujinti teismų tarnybinis transportas – nupirkti 6 NaUji 
aUtomobiliai ir perduoti Akmenės, Kelmės, Kretingos, Rokiškio, Šilalės rajonų apylinkių teismams bei Šiaulių apy-
gardos administraciniam teismui. Automobilių atnaujinimas numatytas ir 2017 m. 

šilutės rajono apylinkės teismo 
pastato rekonstravimo projektavimo 
darbai

įv YkdY ta

14 suplanuotų teismų pastatų ir jų 
inžinerinių sistemų remonto darbų

5 neplanuoti remonto darbai 
šalinant avarijų grėsmes ar padarinius

Ukmergės rajono apylinkės 
teismo pastato statybos rangos su-
tartis ir paruošiamieji statybos darbai

iNici jUota s

vilniaus apygardos, Vilniaus ra-
jono apylinkės teismų ir Nacionalinės 
teismų administracijos pastato staty-
bos projektas
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143 
kompiuterius

1 000
registracijos žurnalų

924 000 
vokų

15 dokumentų 
naikiklių

101 daugiafunkcinį 
aparatą

48 000 biuro 
popieriaus pakelių

30 teisėjų ženklų 
naujiems teisėjams 

95 greitaeigius 
spausdintuvus

367 000 
bylų viršelių

2016 m . Nta teism a ms pirko:

teism a ms pa skir st Y ta daUgiaU k aip 146 toNos įvairių popieriaUs ga m iNių
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teismų iNformaciNių 
tecHNologijų plėtra
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2016 m. NTA itin daug dėmesio skyrė teismų darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO poreikiams. 
Atsižvelgdama į tai, kad ši sistema turi nemažai veikimo problemų, susijusių su pasenusia architektūra ir dideliais darbo su ja 
poreikiais bei apkrova, NTA siekė maksimaliai užtikrinti sistemos funkcionavimą, paraleliai vykdė sistemos modernizavimą 
ir pagrindinių funkcijų optimizavimą. 

Praeitais metais LITEKO buvo iš esmės atnaujinama: optimizuota duomenų bazės struktūra, atnaujinti duomenų tvarkymo 
ir atvaizdavimo procesai, struktūrizuotas duomenų valdymas,  sukurtos integracijos su pagrindiniais valstybės registrais 
ir valstybės informacinėmis sistemomis. Be to, siekiant tinkamai pasirengti teismų reformai buvo atlikta teismų veiklos 
procesų, įgyvendinus teismų reorganizavimą, pokyčių ir jų įgyvendinimo LITEKO galimybių analizė. Šios analizės pagrindu 
bus atlikti sistemos pritaikymo dirbti sujungtuose teismuose darbai.

Informacinės sistemos trūkumai kėlė iššūkių, kurie pareikalavo nemažai NTA ir teismų darbuotojų pastangų, savitarpio 
pagalbos ir bendro darbo.

Norėdama efektyviai valdyti LITEKO pokyčius NTA subūrė teismams ir teisėjams komunikuoti padedantį mentorių tinklą.

Nuolat susidurdama su LITEKO veiklos problemomis ir atsižvelgusi į nepriklausomų ekspertų pateiktas išvadas, NTA 
pradėjo naujos LITEKO2 sistemos kūrimo darbus (įvykdytas viešasis pirkimas, pradėti sistemos kūrimo darbai) ir inicijavo 
naujos sistemos plėtros projektus.

„Didėjantys naudotojų lūkesčiai ir informacinių technologijų dinamiškumas reikalauja 
sparčiai ir efektyviai valdyti pokyčius. Džiaugiamės, kad į teismų elektroninių paslaugų ir 
informacinių technologijų plėtros bei iššūkių valdymo procesus aktyviai įsijungia teismų 
atstovai, kurių žinios ir patirtis padeda kryptingai vystyti šią sritį.“ 

m ariUs N eim aNta s, 
Nta iN for m aciNių tecH Nologi jų sk YriaUs vedėja s
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  sėk m iNgai baigta s įgY veN diNti lietUvos ir šveic ari jos 
be N dr adarbiavimo progr a mos pavieN is projekta s „vaizdo perdavimo, įr a šYmo 

ir saUgojimo sistemos sUkūrim a s ir įdiegim a s teismUose“
  

sUorgaNizUota dali j imosi NUotoliNių teismo posėdŽių orgaNiz avimo 
patirtim i apskritojo stalo diskUsi ja

  

sUreNgti teismų elektroNiNių pa sl aUgų portalo e .teism a s. lt 
k a sm etiNiai apdovaNojim ai ir koN fereNci ja

beN dr adarbiaUta diegiaNt 
iNtegrUotą baUdŽia mojo proceso i N for m aciN ę sistem ą (ibps),

v YkdY ta s jos veikimo moNitori Nga s, NaUdotojų koNsUltavim a s ir kt. 

pa sire Ngta kUrti NaUją ceNtr alizUotą teismų darbo UŽ mokesčio sistem ą

v YkdY ti liteko1 ir liteko2 sistemų atNaUjiNimo darbai

2 0 1 6  m e t a i s
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viešieji pirkimai
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2016 m. NTA teismų poreikiams tenkinti pirko teisėjų ir teismų darbuotojų mokymų, Ukmergės rajono apylinkės teismo 
rangos, intraneto kūrimo, virtualios teismo posėdžių salės tobulinimo, Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimo paslau-
gas, kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, automobilius ir kt.

Nors, palyginti su 2015 m. duomenimis, komisijos (ją sudaro NTA darbuotojai) vykdytų viešųjų pirkimų skaičius 2016 me-
tais nežymiai sumažėjo, komisijos vykdytų pirkimų vertė išaugo. Augo ir viešųjų pirkimų organizatoriaus atliekamų pirkimų 
skaičius.

viešieji pirkim ai

46

2015 m.

30

2016 m.

4

2015 m.

3

2016 m.

459

2015 m.

451

2016 m.

45

2015 m.

53

2016 m.

30

2015 m.

30

2016 m.

94

2015 m.

75

2016 m.



30

viešųjų pirkimų kom isi jos 
atliktų pirkimų verčių 

2012–2016 m . palYgiNim a s

pirkimų orgaNiz atorių 
atliktų pirkimų k aita 

2012–2016 m .

2016 m.

2015 m.

2014 m.

30 %

26 %

14 %
2013 m.

2012 m.

11 %

19 %

2016 m.

2015 m.

2014 m.

459

451

477
2013 m.

2012 m.

448

450
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kokYbės siekis
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NTA praėjusiais metais siekė sistemingai ir visapusiškai vertinti vidaus kontrolę ir rizikos valdymą, padėti didinti 
audituojamų teismų veiklos efektyvumą.

Vidaus auditus NTA atlieka tik atestuoti darbuotojai: trys yra įgiję viešojo sektoriaus vidaus auditoriaus atestatus, vienas 
turi atestuoto auditoriaus vardą.

atlikta 14 vidaUs aUditų (2015 m . – 14)

NTA auditorių teiktoms rekomendacijoms įgyvendinti reikalingi vidaus teisės aktų keitimai, taip pat yra daug rekomendacijų, 
kurios susijusios su veiklos efektyvumo didinimu, turto, finansų bei informacinių išteklių valdymo sritimis. Tokių 
rekomendacijų įgyvendinimas dažnai priklauso ne tik nuo audituojamųjų pastangų, todėl praeitais metais rekomendacijų 
įgyvendinimo stebėsenos procese buvo įdiegta papildomų priemoNių  (aiškesnis įgyvendintų rekomendacijų 
poveikio nustatymas, glaudesnis bendradarbiavimas su audituojamais subjektais ir kt.), padėsiančių audituojamiems teis-
mams nuosekliau įgyvendinti pateiktas rekomendacijas, imtis teigiamų pokyčių teismuose.

atliek aNt vidaUs aUditUs pateiktos 152 rekom eN daci jos, iš jų 
iki m etų pabaigos bUvo įgY veN diNta 10 0  rekom eN daci jų, likUsiųjų 

įgY veN diNimo ter m iNai dar N esUėjo: jų įgY veN diNim a s tęsia m a s šiais m etais

vidaUs aUditų rekom e N daci jų įgY veN diNimo lYgis 2016 m etais siekė 97 %: 
teismų vadovai greitai re agavo į pateiktUs pa stebėjimUs 

ir dalį jų ištaisė dar vidaUs aUditų m etU

2016 m . atlikUs kok Ybės vadYbos sistemos prieŽiūros 
aUditą NUstat Y ta , k ad Nta:

  vadovybė ir darbuotojai yra dėmesingi ir suinteresuoti kokybiškai aptarnauti klientus;
  darbuotojų kompetencija – aukšta;
  darbuotojai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su teismų sistemos infrastruktūros ir kom-
petencijos tobulinimu;
  darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su atsakingais teismų darbuotojais ir gerai organizuoja kokybės vidaus auditų 
procesą.
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2016 m . atlikta 10 kok Ybės vidaUs aUditų Nta ir teismUose

14 iš 20 kok Ybės vidaUs aUditorių Yr a Nta darbUotojai

32 Nta ir teismUose dirbaNt Ys teismų vadov Ybės atstovai kok Ybei, kok Ybės 
vadYbiNiN k ai ir kok Ybės vidaUs aUditoriai mokėsi taik Y ti NaUjojo

kok Ybės staN darto iso 90 01:2015 reik al avimUs 
Nta ir teismų adm iNistr aci N ėje veikloje

atlikta s aNtr a sis sl apto klieNto t Yrim a s teismUose 

baigta s aNtr a sis sociologiNių t Yrimų dėl aptarNavimo kok Ybės 
teismUose vertiNimo etapa s

pl aNUojaNt ir atliek aNt vidaUs aUditUs vis daUgiaU dėm esio skiria m a 
teismUose v Yk staNtiems pok Yčia ms, siekia m a padėti jUos sUvaldY ti 

orgaNiz aciN ėm is priemoN ėm is. pl aNUojaNt 2017 m . aUditUs prioriteta s 
teikia m a s reorgaNizUoja m iems teism a ms, akce NtUoja mos koN krečios 

veiklos srit Ys, kUriose pa sireNgim a s reorgaNiz avimUi Yr a itiN svarbUs, 
t. Y. fiNaNsų apsk aita ir arcHY vų t vark Ym a s

NTA paslaugų kokybė teisėjų kvalifikacijos kėlimo  
programos lėšomis organizuojant mokymus teisėjams

Teismų savivaldos institucijų ir komisijų 
aptarnavimo kokybė

2016 m . atlikti Nta teikia mų pa sl aUgų t Yrim ai parodė, k ad daUgeliU at vejų 
pa siteN kiNim a s Nta pa sl aUgom is išliek a aUk šta s

2016 m.

2015 m.

2014 m.

4.7 balai iš 5

4.7 balai iš 5

4.5 balai iš 5

2016 m.

2015 m.

4.6 balai iš 5

4.6 balai iš 5
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fiNaNsai ir biUdŽetas
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2016 m. daug dėmesio skirta teismų sistemos grąžintino darbo užmokesčio ir teisėjų valstybinių pensijų perskaičiavimui, 
atsakingai atliktos kasmetės ir naujos biudžeto formavimo ir finansų apskaitos procedūros, toliau siekta glaudžiai bendra-
darbiauti su teismų finansininkais konsultuojant juos ir organizuojant dalijimosi gerąja praktika renginius.
 
Pagal naują teisės aktų reguliuojamą tvarką NTA perskaičiavo ir paskyrė teisėjų valstybines pensijas. Padidėjusios pensijos 
buvusiems teisėjams mokamos nuo 2016 m. sausio mėn. Perskaičiavus pensijų dydžių skirtumus (už 2009-05–2015-12) 
buvo priskaičiuota 210,7 tūkst. eurų nepriemokų suma. 

2016 m. buvo vykdomos 5 ilgalaikės, tęstinės programos ir 2 tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų 
projektų įgyvendinimui skirtos programos (Norvegijos ir Šveicarijos finansavimas), kurių lėšos sudarė 49.8 %  visų NTA 
skirtų asignavimų. 

sUorgaNizUota teismų sistemos fiNaNsiNiN k a ms bei aUditoria ms 
skirta „tarptaUtiN ė bUHalterių ir aUditorių die Na 2016“, kUrioje teismų 

fiNaNsiNiN k ai tUrėjo gali mYbę pa sidaliNti k a sdie N ėje veikloje k Yl aNčiais 
kl aUsim ais, diskUtUoti ir k artU ieškoti atsak Ymų

taip pat bUvo orgaNizUotos ir 2 teismų fi NaNsiNiN k a ms skirtos 
koNsUltaci jos biUdŽeto ir fiNaNsų apsk aitos valdYmo sistemos 

(baf vs) atNaUjiNimų tem a

tarptaUtiNių progr a mų 
lėšos sUdarė 49,8 % 

visų Nta skirtų a sigNavimų
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IŠ VISO

1 261 

2015 m.

1 434.8

2016 m.

biUdŽeta s, tūk st. eUrų:

Teismų informacinės sistemos priežiūra 

Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija Mokymo centro veiklos užtikrinimas

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas

2016 m.

2015 m.

973

690.2

2016 m.

2015 m.

67

78.8

2016 m.

2015 m.

167.5

158

1 337.2

2015 m.

1 304.7

2016 m.

6 869

2015 m.

5 402.3

2016 m.

1 923

2015 m.

1 591.8

2016 m.

2016 m.

2015 m.

1 222

1 216.4

13 841.7 

2015 m.

13 585.9 

2016 m.
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teismų ceNtr alizUota s aprūpi Nim a s, tūk st. eUrų:

693.4

2015 m.

728.4

2016 m.

141

2015 m.

115.1

2016 m.

260.6

2015 m.

277.5

2016 m.

* 113,37 tūkst. eurų iš šios sumos buvo skirta Vilniaus rajono apylinkės teismo nuomai ir persikėlimo reikmėms. Likusi dalis panaudota remontams finansuoti.

166

2015 m.

313.8 *

2016 m.

IŠ VISO

1 261 

2015 m.

1 434.8

2016 m.
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fiziNis ir psicHologiNis 
saUgUmas lietUvos 
teismUose
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2016 m. programos efekt Y vUm a s, kok Ybė ir sk aidrUm a s lietUvos teismUose  lėšos padėjo 
NTA organizuoti mokymus, išleisti informacinių leidinių ir nuveikti kitų teismų ir jų klientų saugumui naudingų darbų.

įdiegta įr aNga:

  55-ių teismų 335 posėdžių salėse – garso įrašymo ir įgarsinimo įranga;
  teismo posėdžių salėse – 40 aliumininės konstrukcijos ir smūgiams atsparaus stiklo atitvarų teisiamiesiems, kalti-
namiesiems ir nuteistiesiems;
  teismo posėdžių salėse – 203 pavojaus pranešimo mygtukai;
  teismų patalpose – 43 vaizdo stebėjimo kameros ir 19 įeigos kontrolės sistemų.

psicHologi jos, pagalbos liUdY toja ms ir NUkeNtėjUsiesiems mok Ym ai ir
re NgiNiai, kUriUose dalY vavo teismų ir Nta atstovai:

  apmokyta 60 teismų savanorių; 
  vaikų apklausų metodikos mokėsi teismų psichologai ir teisėjai, ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai;
  5 tarptaUtiN ės koN fereNci jos ir 2 sem iNar ai, kUriUose dalY vavo beveik 70 0 
eUropos kom isi jos, švedi jos, sUom i jos, airi jos, Norvegi jos, aNgli jos, vokieti jos 
ir lietUvos  atstovų tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo įtakos teismo proceso efektyvumui, savanorių 
teismuose funkcijų, teismų paslaugų ir sprendimų kokybės ir „Norway Grants“ projektų įgyvendinimo patirties temomis.

leidiNiai: 

  10 000 informacinių lankstinukų „Vaiko apklausa teisme. Psichologo misija“ (informacija apie teismų psichologų teikia-
mas paslaugas ir praktiniai patarimai tėvams apie vaikų apklausas teisme);
  500 leidinių „Savanorio vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams“;
  20 000 lankstinukų apie savanorių pagalbą  teisme „Savanorių tarnyba teisme – parama, kai jos reikia“.

10 lietUvos teismų sUkUrta s savaNorių tarNYbos tiN kl a s 
(75 savaNoriai) ir įv YkdY ta jo vieši Nimo k a m paNi ja
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mokYmai ir 
tarptaUtiNis 
beNdradarbiavimas
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Praeiti metai pasižymėjo ne ką mažesne nei 2015 m. NTA organizuotų tarptautinių ir nacionalinių mokymų gausa.

NacioNaliNiai mok Ym ai

Pagal 22 Teisėjų tarybos patvirtintas mokymo programas teisėjams buvo suorganizuoti 28 mokymai, kuriuose dalyvavo 
1 061 asmuo. Net 86 % šių mokymų vyko NTA mokymo centre (2015 m. – 80 %).

Nta savo i Niciat Y va k artU sU šiaUlių apYgardos teismU, beN dr adarbiaUda m a 
sU lietUvos baN kU, lietUvos polici jos krim iNalistiNių t Yrimų ceNtrU ir 

valst Ybės saUgUmo departa m e NtU, teisėja ms orgaNiz avo 9 mok YmUs, 
kUriUose dalY vavo 566 dalY viai

2016 m . Nta pa sir a šė sUsitarim ą sU geN er aliN e prokUr atūr a , pagal kUrį 
bUs beN dr adarbiaUja m a teisėjų, teismų ir Nta darbUotojų bei prokUrorų ir 

prokUr atūros per soNalo mok Ymo ir k valifik aci jos kėlimo srit Yse

teisės taik Ymo mokėsi 850 teismų atstovų:

  100 – teisinės argumentacijos;
  650 – efektyvaus Europos Sąjungos teisės taikymo; 
  100 – tarptautinius mokymus „Tarptautinio civilinio proceso Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos aso-
ciacijos valstybėse narėse ypatumai ir sąveika“, kuriuos  NTA vykdė kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

439
akad. val.

16
akad. val.

3
dienos
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išteklių valdYmo, darbo orgaNiz avimo ir komUNik aci jos srities ŽiNia s 
tobUliNo beveik 60 0 dalY vių:

  100 – dokumentų saugojimo ir archyvavimo;
  150 – strateginio planavimo, darbo organizavimo ir projektų valdymo;
  100 – žmogiškųjų išteklių valdymo;
  100 – viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo;
  30 – audito;
  100 – finansinės apskaitos;
  262 – bendravimo su žiniasklaida ir visuomene.

dirbti sU NaUja įr aNga ir sistemom is mokėsi beveik 20 0 0 teismų atstovų:

  daugiau kaip 600 – su modernizuota LITEKO sistema; 
  621 – su nauja įrašymo ir įgarsinimo įranga;
  650 – su IBPS sistema;
  70 – su BAFVS ir STEKAS sistemomis.

tarptaUtiNiai mok Ym ai

Nta beN dr adarbiaUja sU:

ejtN – eUropos teism iNio mok Ymo tiN klU;
er a – eUropos teisės ak adem i ja;
ae aj – eUropos adm iNistr aci Nių teismų teisėjų a sociaci ja .

Europos ir kitų tarptautinių organizacijų rengti 
mokymai, kuriuose dalyvavo Lietuvos teisėjai

Lietuvos teisėjai, dalyvavę mokymuose

2016 m.

2015 m.

95

76

2016 m.

2015 m.

215

352
2014 m.

2013 m.

158

105
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2016 m. Lietuvoje buvo surengti 3 tarptautiniai  mokymai, kuriuose dalyvavo 120 dalyvių, iš jų – 89 Lietuvos teismų at-
stovai. Mainų programos renginiuose Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje bei 
Ispanijoje dalyvavo 15 Lietuvos teisėjų.
 
Pastarųjų metų duomenys rodo, kad Lietuvos teisėjų suinteresuotumas tarptautiniais mokymais išlieka itin didelis. Per 
2016 m . NTA sulaukė net 420  paraiškų iš 14 0  teisėjų dalyvauti EJTN rengiamuose mokymuose. Į 10  ERA siūlomų 
renginių registravosi 43  teisėjai. Pastebėta, kad didžiausią paklausą tarp teisėjų turi lingvistiniai mokymai.

Glaudžiai bendradarbiauta su Norvegija ir rytų šalimis: 3 teismų ir NTA darbuotojams stažuojantis Norvegijos teismuose 
gauta neįkainojamos patirties liudytojų ir nukentėjusiųjų saugumo srityje, o bendraujant su Moldova, Ukraina ir Gruzija 
šioms šalims suteikta daug naudingos informacijos teismų sistemoms aktualiais klausimais.

2016 m. NTA ir toliau aktyviai vystė tarptautinį bendradarbiavimą dalyvaudama projektuose ir organizuodama renginius.

  m akedoNi jos teisėjų tarYbos, teismų bei teisiNgUmo m iNisteri jos atstovų 
vizita s lietUvoje .  Per savaitę svečiai susipažino su Lietuvos teismų sistema, Teisėjų tarybos bei teismų savivaldos 
institucijų veikla, pagrindinėmis NTA funkcijomis ir kompetencijomis.

  peN ktUs m etUs iš eilės orgaNizUota s teisiNiN kų forUm a s Nta mok Ymo ce N -
tre molėtUose .  Su Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos  teisinių sistemų atstovais diskutuota teismų sistemai bei savival-
dos institucijoms aktualiais klausimais.

  l at vi jos delegaci jos vizita s lietUvoje .  Kaimyninė šalis Lietuvai kaip projekto „ECLI kūrimas“ 
šaliai partnerei pristatė, kaip sekasi vykdyti projektą, jo pasiekimus. Susitikime taip pat diskutuota apie teismų vertimų 
automatizavimą bei teismų duomenų viešinimo įrankius, teismų sprendimų nuasmeninimo procedūras, sprendimų identi-
fikavimo duomenų mechanizmus.

  portUgali joje v Ykę ek sperti Niai sUsitikim ai .  Juose dalyvavę Teisėjų tarybos ir NTA atstovai 
su Portugalijos, Lenkijos, Belgijos, Vokietijos ir Slovėnijos kolegomis dalijosi teismų administravimo gerosiomis praktikomis, 
teisėjų darbo krūvio skaičiavimo metodika ir veiklos vertinimo rodikliais.

  balti jos forUm a s taliN e . Čia NTA atstovai pristatė Lietuvos teismų sistemos reformą, patirtį bei gerąją 
praktiką įgyvendinant projektus ir diegiant informacines technologijas teismų sistemoje.

  atsakom a sis m aiNų progr a moje dalY vavUsių vokieti jos, rUmUNi jos, NYder -

tarptaUtiNis be N dr adarbiavim a s
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„2016 m. atliktos teisėjų atrankos į nacionalinius ir tarptautinius mokymus išryškino naują 
tendenciją – tarp teisėjų paklausiausi bendrųjų gebėjimų ir lingvistiniai mokymai.“ 

aUšr a berNotieN ė, 
Nta mok Ymų ir tarptaUtiNio beN dr adarbiavimo 
sk YriaUs vedėja

l aN dų ir itali jos teisėjų vizita s.  Lietuvoje viešėdami svečiai susipažino su Lietuvos teismų sistema, teismų 
kompetencijomis, bylų nagrinėjimo ypatumais,  teisėjų specializacijomis ir darbo sąlygomis, stebėjo Lietuvos teisėjų darbą 
bei teismo posėdžius.

  tarptaUtiNio jaUNųjų teisiNiN kų koN kUr so tH em is pUsfiNalis.  NTA patalpose 
surengtame pusfinalyje keturių Lietuvos teismų teisėjų komanda varžėsi su devyniomis teisėjų ir prokurorų komandomis 
iš kitų ES valstybių tema „Šeimos teisė“.
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Nta 2017 metų veiklos 
prioritetai

SUDARy TI SąLyG A S L AI KU (2018 M. SAUSIO 1 D.)  ĮGy VEN DI NTI 
TEISMų REORG AN Iz AVI M ą

DI DI NTI TEISMų VEI KLOS EFEKT y VUM ą PLEČIANT 
I N FOR M ACI N Ių TECh NOLOGI Jų NAUDO J I M ą TEISMUOSE

STI PRI NTI SAUGUM ą TEISMUOSE

PR ADėTI TEISMų ARChy Vų ATNAU J I N I M O PROCESą

GERI NTI TEISMų PA STATų I N FR A STRUKTūR ą

2017


