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1. 2006 METŲ DARBO ATASKAITOS APŽVALGA 
 

2006 metai Nacionalinei teismų administracijai (toliau – Administracija) buvo 5-ieji veiklos 
metai. Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo pagrindu 2002 m. kovo 14 d. 
pri÷mus Lietuvos Respublikos Nacionalin÷s teismų administracijos įstatymą 2002 m. geguž÷s 1 d. 
buvo įsteigta ir prad÷jo veikti Nacionalin÷ teismų administracija. Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaro Alvaro Gil-Robleso vizito į Lietuvos Respubliką 2003 m. lapkričio 23-26 d. ataskaitoje 
pabr÷žta, kad Nacionalin÷s teismų administracijos, įsteigtos 2002 metais ir atsakingos už 
reikalingos paramos teismų institucijoms teikimą, sukūrimas užbaig÷ Lietuvos Respublikos teismų 
sistemos pamatų modernizavimą. 

Vykdydama Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytas funkcijas Administracija 2006 
m. ir toliau reng÷ medžiagą Teis÷jų tarybos ir Visuotinio teis÷jų susirinkimo pos÷džiams, jų 
pavedimu atliko įvairius tyrimus, analizes, apibendrinimus, rinko informaciją, kaip vykdomi teismų 
savivaldos institucijų sprendimai, analizavo teismų veiklą, nesusijusią su teisingumo vykdymu, 
tvark÷ teis÷jų registrą ir asmens bylas, pretendentų į teis÷jus bei teis÷jų karjeros siekiančių asmenų 
registrą, kaup÷ ir analizavo teismų statistiką.  

Viena pagrindinių Administracijos funkcijų – teismų savivaldos institucijų, taip pat įvairių 
komisijų aptarnavimas. Šių institucijų ir komisijų aptarnavimas ir pagalba įgyvendinant joms 
pavestas funkcijas yra ypač svarbi, kadangi narių pareigos jose yra papildomos (t. y. laiko sąnaudos 
šiai veiklai yra ribotos). 

2006 m. Administracija atliko svarbias funkcijas padedant formuoti teis÷jų korpusą. Teis÷jų 
skyrimas, paaukštinimas, perk÷limas ir atleidimas iš pareigų yra išimtin÷ Lietuvos Respublikos 
Prezidento (Konstitucijos ir įstatymo numatytais atvejais – Lietuvos Respublikos Seimo) 
kompetencija. Lietuvos Respublikos Prezidentui šiais klausimais pataria Teis÷jų taryba. Tačiau 
Administracija, tvarkydama pretendentų į teis÷jus, teis÷jų bei teis÷jų karjeros siekiančių asmenų 
bylas, taip pat susijusias duomenų bazes: teis÷jų registrą, pretendentų į teis÷jus sąrašą, teis÷jų 
karjeros siekiančių asmenų registrą, atlieka pirminį asmenų, pageidaujančių tapti teis÷jais,  
patikrinimą – nustato, ar asmuo atitinka įstatyme numatytus reikalavimus, ar pateikti visi 
dokumentai, užklausiama kompetentingų institucijų bei darboviečių apie asmenų reputaciją, 
asmenines ir dalykines savybes. Administracija taip pat apibendrina turimus duomenis, padeda 
maksimaliai supaprastinti jų paiešką, tokiu būdu pad÷dama Lietuvos Respublikos Prezidentui, 
Teis÷jų tarybai ir kitoms kompetentingoms institucijoms įgyvendinti jiems pavestas funkcijas. 

Administracija taip pat tvark÷ teis÷jų darbo vietų (etatų) apskaitą, analizavo teis÷jų poreikį, 
teis÷jų kaitos ir karjeros procesus, teik÷ pasiūlymus d÷l jų optimizavimo. Buvo bendradarbiaujama 
su Lietuvos Respublikos Prezidento patar÷jais, jiems teikiami susisteminti duomenys apie laisvas 
teis÷jų vietas teismuose ir apie jas užimti pretenduojančius asmenis. Lietuvos Respublikos 
Prezidentui ir Teis÷jų tarybai periodiškai buvo teikiami teis÷jų, teismų pirmininkų ir teismų 
pirmininkų pavaduotojų, kuriems pasibaigia įgaliojimų terminas, sąrašai. 

Įgyvendindama savo uždavinius Administracija atliktų įvairių analizių pagrindu aiškino 
tobulintinas teismų administracin÷s veiklos sritis, teik÷ pasiūlymus, reng÷ norminių aktų projektus, 
teik÷ reikiamus duomenis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijoms. Aptarnaudama 
Teis÷jų tarybos sudarytas nuolatines ar laikinąsias darbo grupes, skirtas įvairiems su teismų veikla 
susijusiems klausimams spręsti, Administracija atliko įvairias analizes, apibendrinimus, reikalingus 
darbo grup÷ms pavestiems uždaviniams įgyvendinti, reng÷ išvadų, pasiūlymų projektus ir kitaip 
pad÷jo darbo grup÷ms atlikti joms pavestą darbą. 

Strateginio planavimo proceso metu Administracija analizavo aplinkos veiksnių įtaką 
institucijos ir teismų veiklai, svarst÷ ir numat÷, kaip efektyviausiai panaudoti turimus finansinius, 
materialinius ir darbo išteklius užsibr÷žtiems tikslams pasiekti. Šia veikla buvo siekiama, kad 
institucijos ištekliai ir veikla būtų planuojama taip, kad būtų pasiektas konkretus rezultatas per tam 
tikrą laikotarpį. Įgyvendinant šiuos tikslus 2006 m. buvo analizuojami Administracijos ir teismų 
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ekonominiai finansiniai rodikliai, jų pokyčiai per paskutinius keletą metų; renkami teismų l÷šų 
poreikiai einamiesiems ir 2007 metams, jie apibendrinami, analizuojami; rengiami teismams 
numatomų skirti asignavimų paskirstymo projektai; rengiami raštai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei ir Seimui d÷l teismų finansavimo; dalyvaujama Teis÷jų tarybos nutarimais sudarytų 
darbo grupių veikloje, Teis÷jų tarybos pavedimais renkama konkreti informacija iš teismų, ji 
apibendrinama, analizuojama, rengiami įvairūs projektai. 

Administracija taip pat konsultavo Lietuvos Respublikos teismus statybos ir remonto darbų 
organizavimo ir sąmatinių skaičiavimų klausimais, teik÷ praktinę ir metodinę pagalbą teismams 
biudžeto formavimo, l÷šų naudojimo klausimais, atliko teismų finansin÷s atskaitomyb÷s analizę. 

Kadangi Administracija yra atsakinga už oficialiąją teismų statistiką, kas pusmetį buvo 
sukaupiama, patikrinama ir apibendrinama respublikos teismų statistika ir teikiama Teis÷jų tarybai, 
Teisingumo ministerijai, teismams, darbo grup÷ms, Statistikos departamentui bei kitoms 
institucijoms. Statistiniai duomenys yra pagrindinis rodiklis, kuriuo remiantis yra vertinamas 
teis÷jo, teismo darbas. Sprendžiant klausimus d÷l teis÷jų skaičiaus teisme keitimo taip pat 
remiamasi šiais duomenimis. 

2006 metais savo veiklą s÷kmingai vykd÷ Administracijos Vidaus audito skyrius. Vidaus 
auditoriai ne tik tikrino ir vertino, ar audituojamuose teismuose sukurta ir įdiegta vidaus kontrol÷s 
sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymų ir kitų norminių teis÷s aktų 
reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, bet ir konsultavo 
įstaigos veiklos, vidaus kontrol÷s būkl÷s, strateginių veiklos planų, programų sudarymo, galimos 
arba nustatytos veiklos rizikos mažinimo klausimais bei teik÷ metodinę pagalbą šalinant nustatytus 
trūkumus. 

2006 metais Administracijos darbuotojai nuolat dalyvavo tarpžinybin÷se bei Teis÷jų tarybos 
sudarytose darbo grup÷se, reng÷ pasiūlymus d÷l naujų norminių teis÷s aktų projektų, taip pat d÷l 
galiojančių teis÷s aktų tobulinimo, teik÷ pasiūlymus ir pastabas d÷l kitų institucijų parengtų teis÷s 
aktų projektų.   

2006 metais buvo toliau s÷kmingai bendradarbiauta su užsienio šalių institucijomis ir 
tarptautin÷mis organizacijomis, dalyvaujama Europos teismų tarybų tinklo, jo sudarytų darbo 
grupių veikloje. Europos teismų tarybų tinklas – organizacija, jungianti ES šalių nuo vykdomosios 
ir įstatymų leidžiamosios valdžios nepriklausomas teismų savivaldos bei jų administravimo 
institucijas. Administracijai dalyvavimas min÷to tinklo veikloje, dalinimasis patirtimi su kitų 
pažangių valstybių teismų savivaldos institucijomis padeda užtikrinti teismin÷s valdžios 
nepriklausomumą – garantiją, kad teismams įtakos nedarys kitos valstyb÷s valdžios ir jie tinkamai 
įgyvendins tik jiems Konstitucijoje nustatytą žmogaus teisių ir laisvių apsaugos funkciją – 
teisingumo vykdymą.  

Numatyta, kad 2007 m. viduryje įsigalios naujos redakcijos Teismų įstatymas. Taigi 
netolimoje ateityje teismų savivaldos bei Administracijos, taip pat ir visos teismų sistemos laukia 
dideli darbai ir iššūkiai, kuriuos Administracija yra pasirengusi priimti ir toliau s÷kmingai vykdyti. 
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2. BENDRA INFORMACIJA APIE NACIONALIN Ę TEISMŲ 
ADMINISTRACIJ Ą 

 
Administracija savo veikloje vadovaujasi Teismų įstatymu, Nacionalin÷s teismų 

administracijos įstatymu, Nacionalin÷s teismų administracijos nuostatais bei kitais teis÷s aktais. 
Min÷ti įstatymai nustato Administracijos statusą, paskirtį, kompetenciją. Nacionalin÷s teismų 
administracijos nuostatai reglamentuoja Administracijos struktūrą, uždavinius, teises, funkcijas, 
darbo organizavimą. 

Administracijos misija – siekti Lietuvos teismų savivaldos institucijų ir teismų sistemos 
veiklos efektyvumo didinimo. Siekdama įgyvendinti šį tikslą Administracija stengiasi visapusiškai 
užtikrinti sklandų teismų savivaldos institucijų darbą, stiprinti nacionalinę teismų sistemą ir gerinti 
teismų darbo sąlygas. 

Pagrindin÷s Administracijos veiklos kryptys: 
- rengia medžiagą teismų savivaldos institucijų pos÷džiams; 
- teismų savivaldos institucijų pavedimu atlieka įvairius tyrimus, analizes, apibendrinimus; 
- renka informaciją, kaip vykdomi teismų savivaldos institucijų sprendimai; 
- analizuoja teismų veiklą, nesusijusią su teisingumo vykdymu; 
- organizuoja ir užtikrina, kad teismai būtų centralizuotai aprūpinami reikiamomis prek÷mis 

ir paslaugomis; 
- tvarko teis÷jų asmens bylas, teis÷jų registrą, pretendentų į teis÷jus sąrašą bei teis÷jų 

karjeros siekiančių asmenų registrą; 
- administruoja bei dalyvauja tobulinant teismų informacines sistemas; 
- kaupia ir analizuoja teismų statistiką; 
- skiria ir moka teis÷jų valstybines pensijas; 
- atlieka vidaus auditą apylinkių, apygardų, apygardų administraciniuose teismuose.  
 
Administracijos struktūroje numatytas 41 etatas: 1 įstaigos vadovo, 34 karjeros valstyb÷s 

tarnautojų, 6 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (iš jų 1 etatas laisvas).  
 
 

             NACIONALIN öS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS STRUKT ŪRA 
 

Vyriausiasis specialistas
(direktoriaus pad÷j÷jas)

Teis÷s ir personalo
skyrius

Teismų veiklos
analiz÷s skyrius

Direktoriaus
pavaduotojas

Teismų strateginio
vystymo skyrius

Informatikos ir
statistikos skyrius

Bendrųjų reikalų
skyrius

Direktoriaus
pavaduotojas

Finansų ir biudžeto
skyrius

Vidaus audito
skyrius

Direktorius
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2006 metais priimta 11 darbuotojų, atleista – 10. Du asmenys turi mokslų daktaro laipsnį, 
vienas studijuoja doktorantūroje, trys darbuotojai – atestuoti vidaus auditoriai. 

 
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS                                            34 
Įstaigos vadovas                                                                  1 
Karjeros valstyb÷s tarnautojai                                           28                                       
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis                        5  
VALSTYBöS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 
IŠSILAVINIMAS 
aukštasis universitetinis                                                    27 
aukštasis neuniversitetinis                                                  2 
aukštesnysis                                                                        2   
vidurinis                                                                              2  

 
Administracijos darbuotojų amžiaus vidurkis – 38 metai. Moterys sudaro 59 proc., vyrai – 

41 proc. visų darbuotojų. Administracijos tarnautojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja įvairiuose 
mokymuose. 2006 m. 11 Administracijos valstyb÷s tarnautojų dalyvavo kvalifikacijos k÷limo 
kursuose, mokymuose (iš jų 4 – įvadinio mokymo bendrosios programos renginiuose, 3 – vidaus 
auditorių kvalifikacijos k÷limo kursuose). 
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3. NACIONALIN öS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS SKYRI Ų 

KOMPETENCIJA  
 

Administracijai įstatymų priskirtas funkcijas įgyvendina šie skyriai: Teis÷s ir personalo 
skyrius, Teismų veiklos analiz÷s skyrius, Teismų strateginio vystymo skyrius, Informatikos ir 
statistikos skyrius, Finansų ir biudžeto skyrius, Vidaus audito skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius. 

Teis÷s ir personalo skyrius pagal kompetenciją aptarnauja teismų savivaldos institucijas 
(rengia medžiagą Visuotinio teis÷jų susirinkimo, Teis÷jų tarybos ir Teis÷jų garb÷s teismo 
pos÷džiams, sprendimų, nutarimų ir kitų aktų projektus), rūpinasi teismų personalo klausimais 
(tvarko pretendentų į teis÷jus asmens bylas, organizuoja pretendentų į teis÷jus egzaminus, tvarko 
pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašą ir jų asmens bylas, teis÷jų asmens bylas, 
teis÷jų registrą ir teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registrą), rengia teis÷s aktų, kuriuos pagal 
Teismų įstatymą tvirtina Teis÷jų taryba, projektus, aptarnauja Teis÷jų etikos ir drausm÷s komisiją, 
Pretendentų į teis÷jus egzamino komisiją, Atrankos komisiją, užtikrina Administracijos personalo 
formavimo politiką. 

Teismų veiklos analiz÷s skyrius pagal kompetenciją aptarnauja Visuotinį teis÷jų 
susirinkimą, Teis÷jų tarybą ir Teis÷jų tarybos sudaromas darbo grupes, atlieka tyrimus, analizes, 
apibendrinimus įvairiais teismų (išskyrus teisingumo vykdymą), teismų savivaldos institucijų 
veiklos klausimais, pagal kompetenciją rengia Teis÷jų tarybos nutarimų, kitų teis÷s aktų, teisinių 
išvadų projektus, renka informaciją, kaip vykdomi Visuotinio teis÷jų susirinkimo sprendimai, 
Teis÷jų tarybos nutarimai, renka ir apibendrina informaciją įvairiais su teismais bei teismų 
savivaldos institucijomis susijusiais klausimais, kuri teikiama Lietuvos ir užsienio valstybių 
institucijoms ir organizacijomis, nagrin÷ja Teismų veiklos analiz÷s skyriaus kompetencijai 
priskirtus pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, teikia informaciją piliečiams. 

Teismų strateginio vystymo skyrius planuoja Administracijos asignavimų poreikį ir 
paskirsto gautus asignavimus pagal funkcinę biudžetinę klasifikaciją, planuoja apylinkių, apygardų 
ir apygardų administracinių teismų asignavimų poreikį ir rengia biudžeto asignavimų paskirstymo 
teismams projektus, organizuoja Administracijos ir teismų bendradarbiavimą su kitų valstybių bei 
tarptautin÷mis institucijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais. 

Informatikos ir statistikos skyrius kaupia, analizuoja ir apibendrina teismų statistiką, sudaro 
ir tvarko su Administracijos veikla susijusias duomenų bazes, dalyvauja kuriant ir diegiant 
teismuose informacines sistemas, atlieka jų administravimą ir tobulinimą, informuoja visuomenę 
apie teismų savivaldos institucijų, Administracijos veiklą. 

Finansų ir biudžeto skyrius organizuoja Administracijos buhalterinę apskaitą, teikia 
finansinę atskaitomybę, atlieka Administracijos išlaidų ekonominę analizę, kontroliuoja, kad 
racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, atlieka teismų 
finansin÷s būkl÷s analizę, vykdo programas „Teis÷jų pensinis aprūpinimas“ ir „Teismų 
centralizuotas aptarnavimas“. 

Vidaus audito skyriaus vykdydamas pagrindinį tikslą – sistemingai ir visapusiškai vertinti 
rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, pad÷ti įgyvendinti audituojamų subjektų veiklos tikslus – 
nustato, ar audituojamas subjektas savo veikloje laikosi teis÷s norminių aktų, pataria audituojamo 
subjekto vadovui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką subjekto veiklai, teikia audituojamo subjekto 
vadovui rekomendacijas d÷l subjekto veiklos ir vidaus kontrol÷s tobulinimo, vertina audituojamo 
subjekto strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto 
naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais, vertina audituojamo subjekto 
l÷šų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, valdymą ir 
panaudojimą. 

Bendrųjų reikalų skyrius analizuoja teismų pateiktas paraiškas teis÷jų mantijų ir ženklų, 
blankų įsigijimo ir kitais klausimais, teikia pasiūlymus Administracijos vadovybei d÷l jų 
įgyvendinimo, priima, saugo ir išduoda teismams centralizuotai perkamas prekes, registruoja ir 
tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją. 
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4. NACIONALIN öS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS VEIKLA  

 
4.1. TEISöJŲ KORPUSO FORMAVIMO KLAUSIMAI 

 
 Veikla, susijusi su teis÷jų korpuso formavimo klausimais: 
1. Užregistruoti 23 prašymai leisti laikyti pretendentų į teis÷jus egzaminą. Parengti 

užklausimai valstyb÷s, savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmon÷ms, organizacijoms ir (ar) 
registrams, ar n÷ra Teismų įstatymo 52 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų aplinkybių, d÷l kurių 
pretendentas į teis÷jus negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, taip pat darboviet÷ms apie 
asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teis÷jus egzaminą, asmenines ir dalykines savybes. 
2006 m. pabaigoje pretendentų į teis÷jus egzaminą pageidavo ir gal÷jo laikyti 52 asmenys. 

2. Organizuoti 5 pretendentų į teis÷jus egzaminai: pakviesti 78 asmenys, galintys laikyti 
egzaminą (atvyko 41 asmuo, egzaminą išlaik÷ 16, t. y. 39 proc. laikiusių egzaminą asmenų), 
surašyti 5 Pretendentų į teis÷jus egzamino komisijos pos÷džių protokolai.  

3. Tvarkytas pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašas. Duomenys apie 
asmenis, įrašytus į šį sąrašą, teikti Lietuvos Respublikos Prezidentui, Teis÷jų tarybai ir Atrankos 
komisijai. 2006 m. Administracijos direktoriaus įsakymais 27 asmenys buvo įrašyti į pretendentų į 
laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašą (3 – advokatai, 7 – prokurorai, 1 – socialinių mokslų 
daktaras, 14 – išlaikiusių pretendentų į teis÷jus egzaminą asmenų). 2006 m. birželio 17 d. įsigaliojus 
Teismų įstatymo 51, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymui (Žin., 2006, Nr. 68-2493) iš 
pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašo buvo išbraukti 76 asmenys (35 advokatai 
ir 41 prokuroras). 2006 m. pabaigoje pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąraše iš 
viso buvo 19 asmenų.  

4. Techniškai aptarnauta Atrankos komisija: rinkta medžiaga pos÷džiams, surašyti 9 
pos÷džių protokolai, 39 išvadų projektai, vykdyti Atrankos komisijos pirmininko pavedimai, atlikti 
kiti su Atrankos komisijos veikla susiję darbai. Atrankos komisija atrinko pretendentus į šias laisvas 
teis÷jų (teismo pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų) vietas: Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 
teis÷jų, Klaip÷dos apygardos administracinio teismo teis÷jų, Kauno miesto apylink÷s teismo teis÷jų, 
Marijampol÷s rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Var÷nos rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Šilut÷s 
rajono apylink÷s teismo pirmininko, Mol÷tų rajono apylink÷s teismo pirmininko, Švenčionių rajono 
apylink÷s teismo pirmininko, Šiaulių miesto apylink÷s teismo teis÷jo, Radviliškio rajono apylink÷s 
teismo teis÷jo, Lazdijų rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Širvintų rajono apylink÷s teismo teis÷jo, 
Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismo teis÷jų, Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko, 
Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko, Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 
pirmininko, Šiaulių apygardos administracinio teismo pirmininko, Panev÷žio apygardos 
administracinio teismo pirmininko, Joniškio rajono apylink÷s teismo pirmininko, Šiaulių miesto 
apylink÷s teismo pirmininko pavaduotojo, Panev÷žio apygardos teismo teis÷jo, Utenos rajono 
apylink÷s teismo pirmininko, Ukmerg÷s rajono apylink÷s teismo pirmininko, Kauno apygardos 
administracinio teismo teis÷jo, Klaip÷dos apygardos teismo teis÷jo, Kupiškio rajono apylink÷s 
teismo pirmininko, Šiaulių rajono apylink÷s teismo pirmininko, Kauno apygardos teismo teis÷jo, 
Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo teis÷jo, Klaip÷dos rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Ukmerg÷s 
rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Klaip÷dos apygardos administracinio teismo teis÷jo, Mažeikių 
rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Šilal÷s rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Vilniaus apygardos teismo 
Civilini ų bylų skyriaus teis÷jo.  

5. Parengta medžiaga 167 Teis÷jų tarybos pos÷džiuose svarstytiems klausimams d÷l 
patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentui skirti, perkelti, paaukštinti ar atleisti iš pareigų teis÷jus, 
teismo pirmininkus, skyrių pirmininkus ar pirmininkų pavaduotojus. 

6. Vadovaujantis Periodinio teis÷jų veiklos vertinimo nuostatais sekta ir apygardų teismams 
teikta informacija apie teis÷jų, kuriems pra÷jo dveji metai nuo tada, kai jie prad÷jo eiti apylink÷s 
teismo teis÷jo pareigas, bei teis÷jų, kuriems baigiasi skyrimo penkeriems metams į apylink÷s teismo 
teis÷jo pareigas laikas, vertinimą. 2006 m. apygardų teismų pirmininkų sudarytoms teis÷jų 
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vertinimo komisijoms pateikta informacija apie 27 teis÷jus, kuriems baig÷si penkerių metų skyrimo 
laikas, ir apie 27 teis÷jus, nuo kurių skyrimo teis÷jais pra÷jo dveji metai. 

7. Tvarkyti teis÷jų, pageidaujančių būti perkeltais į kitus tos pačios pakopos teismus bei 
paskirtais teismų pirmininkais, pirmininkų pavaduotojais bei skyrių pirmininkais, sąrašai. 2006 m. 
iš viso buvo 23 teis÷jai, įrašyti į teis÷jų, pageidaujančių būti perkeltais į kitus tos pačios pakopos 
teismus, sąrašą, ir 63 teis÷jai, įrašyti į teis÷jų, pageidaujančių siekti karjeros tos pačios pakopos 
teismuose, sąrašą. Duomenys apie teis÷jus, įrašytus į šiuos sąrašus, teikti Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, Teis÷jų tarybai ir Atrankos komisijai. 2006 m. 7 teis÷jai buvo perkelti į kitus tos pačios 
pakopos teismus, 9 teis÷jai paskirti teismų pirmininkais (iš jų 6 teis÷jai – kitai pirmininko 
kadencijai). 24 teismų pirmininkai ir 3 teismų pirmininkų pavaduotojai atleisti iš pareigų pasibaigus 
jų įgaliojimų laikui.  

8. Tvarkytas teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registras. Duomenys apie asmenis, įrašytus į 
šį registrą, teikti Atrankos komisijai, Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Teis÷jų tarybai. 2006 m. 
Administracijos direktoriaus įsakymais į teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registrą įrašyti 32 
asmenys (30 – teis÷jų ir 2 – socialinių mokslų daktarai). 2006 m. birželio 17 d. įsigaliojus Teismų 
įstatymo 51, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymui iš teis÷jų karjeros siekiančių asmenų 
registro buvo išbraukta 17 asmenų (6 advokatai, 4 prokurorai ir 7 teis÷jai, buvę advokatais arba 
prokurorais). 2006 m. pabaigoje teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registre iš viso buvo įrašyti 132 
asmenys. 

9. Lietuvos Respublikos Prezidentui pateikti teis÷jų, teismų pirmininkų ir teismų pirmininkų 
pavaduotojų, kuriems pasibaigia įgaliojimų laikas, sąrašai. 2006 m. pasibaigus penkerių metų 
teis÷jo įgaliojimų laikui 33 teis÷jams įgaliojimai buvo pratęsti iki 65 metų amžiaus. Vienam teis÷jui 
įgaliojimai iki 65 metų amžiaus nepratęsti – jis buvo atleistas iš pareigų pasibaigus įgaliojimų 
laikui. Vienam apygardos teismo teis÷jui įgaliojimai buvo pratęsti iki 70 metų, 2 – įgaliojimai 
pratęsti, kol bus išnagrin÷tos bylos (1 iš jų bylas išnagrin÷jo ir 2006 m. buvo atleistas iš teis÷jo 
pareigų). 

 10. Tvarkytos teis÷jų asmens bylos ir teis÷jų registras. 
 11. Tvarkyta informacija apie teis÷jų paskyrimą, perk÷limą, karjerą, įgaliojimų pratęsimą, 

atleidimą ir pan. 2006 m. 21 asmuo paskirtas teis÷ju 5 metams, į aukštesn÷s pakopos teismus 
paskirti 4 teis÷jai. Iš pareigų buvo atleista 15 teis÷jų: 9 – pasibaigus įgaliojimų laikui ar sulaukus 
pensinio amžiaus, 6 – savo noru. 

12. Išduoti 36 tarnybiniai teis÷jo pažym÷jimai. 
13. Tvarkyta teis÷jų darbo vietų (etatų) apskaita, analizuotas teis÷jų poreikis, teis÷jų kaitos ir 

karjeros procesai. 2006 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos teismuose (išskyrus Lietuvos 
Aukščiausiąjį Teismą) buvo 739 etatai, iš jų 699 užimti. Informacija apie laisvus teis÷jų etatus 
teismuose paskelbta Administracijos interneto svetain÷je. 

14. Parengti 178 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, susiję su teis÷jų korpuso 
formavimu: 

- d÷l leidimo laikyti pretendentų į teis÷jus egzaminą – 19 įsakymų projektų; 
- d÷l atsisakymo leisti laikyti pretendentų į teis÷jus egzaminą – 2 įsakymų projektai; 
- d÷l įrašymo į pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašą – 27 įsakymų 

projektai; 
- d÷l išbraukimo iš pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašo (paaišk÷jus, 

kad egzistuoja aplinkyb÷s, d÷l kurių asmuo negali būti paskirtas teis÷ju) – 76 įsakymų projektai; 
- d÷l atsisakymo įrašyti į pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašą – 3 

įsakymų projektai; 
- d÷l įrašymo į teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registrą – 32 įsakymų projektai; 
- d÷l išbraukimo iš teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registro (paaišk÷jus, kad egzistuoja 

aplinkyb÷s, d÷l kurių asmuo negali būti paskirtas teis÷ju arba aukštesn÷s pakopos teismo, kuris 
nurodytas jo prašyme, teis÷ju) – 19 įsakymų projektų. 

15. Teikta metodin÷ pagalba teismams personalo klausimais, apibendrinti Teis÷jų tarybai 
teikiami teismų pirmininkų pasiūlymai bei pastabos. 
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4.2. TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJ Ų, TEISöJŲ TARYBOS SUDARYTŲ 

DARBO GRUPIŲ APTARNAVIMAS 
 
Veikla, susijusi su teismų savivaldos institucijų, Teis÷jų tarybos sudarytų darbo grupių 

aptarnavimu: 
1. Parengta 17 Teis÷jų tarybos pos÷džių darbotvarkių projektų. 
2. Parengta ir pateikta medžiaga 17 Teis÷jų tarybos pos÷džių: Teis÷jų taryboje tvirtinamų ar 

aprobuojamų norminių aktų projektai, duomenys iš teismų, išvados, statistinių duomenų analiz÷s, 
apibendrinimai įvairiais teismų veiklos klausimais ir pan. 

3. Surašyta 19 Teis÷jų tarybos pos÷džių protokolų. 
4. Parengti 167 Teis÷jų tarybos nutarimų projektai. 
5. Surašyta 10 Teis÷jų etikos ir drausm÷s komisijos pos÷džių protokolų, 9 Teis÷jų etikos ir 

drausm÷s komisijos priimtų sprendimų projektai.  
6. Surašyti 4 Teis÷jų garb÷s teismo pos÷džių protokolai, parengti 4 Teis÷jų garb÷s teismo 

priimtų sprendimų projektai. 
7. Kas ketvirtį teiktos ataskaitos Teis÷jų tarybai apie Teis÷jų tarybos nutarimų vykdymą.  
8. Teis÷jų tarybos pavedimu rengti įvairių raštų projektai teismams, kitoms valstyb÷s 

institucijoms.    
9. Teikta pagalba 2006 m. organizuotiems Teis÷jų tarybos sudarytų darbo grupių 

pos÷džiams: atliktos įvairios analiz÷s, apibendrinimai, reikalingi  darbo grup÷ms pavestiems 
uždaviniams įgyvendinti, parengtos išvados, pasiūlymų projektai, ieškota užsienio valstybių teis÷s 
aktų analogiškais klausimais, daryti jų vertimai, rinkti darbo grupių darbui reikalingi duomenys, 
surašyti 34 darbo grupių pos÷džių protokolai.   

10. Apibendrinti Teismų tarybos 2005 m. priimti 102 nutarimai. Jie buvo sugrupuoti pagal 
sprendžiamas problemas. Daugiausia nutarimų buvo priimta d÷l teis÷jų korpuso formavimo, d÷l 
parengtų teis÷s aktų projektų patvirtinimo, darbo grupių sudarymo, finansinių klausimų.  

11. Atlikta Teis÷jų tarybos nutarimais sudarytų darbo grupių veiklos apžvalga, kurioje 
išd÷styta, kaip buvo išspręstas darbo grupei pavestas klausimas, o jei klausimas neišspręstas – kaip 
toliau vyksta darbo grup÷s darbas. Buvo apžvelgtas kiekvienos darbo grup÷s atliktas darbas, jo 
rezultatai, klausimo sprendimo metu iškilusios problemos bei numatyti būdai joms spręsti. Su darbo 
grupių veiklos apžvalga supažindinta Teis÷jų taryba. 

 
4.3. TEISMŲ VEIKLOS ANALIZ ö 

 
 Veikla, susijusi su teismų veiklos analize: 
1. Atlikti atskirų kategorijų bylų apibendrinimai siekiant išaiškinti ir pateikti reikiamus 

duomenis Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms. 
2. Apibendrinti teismų pateikti duomenys apie bylas, kurių nagrin÷jimas užsitęs÷ ilgiau kaip 

1 metus.  
3. Atlikta apylinkių, apygardų bei apygardų administracinių teismų darbo krūvių analiz÷. 

Analiz÷s tikslas – darbo krūvių teismuose optimizavimas. Analiz÷s medžiaga pateikta Teis÷jų 
tarybos sudarytai darbo grupei „D÷l teis÷jų skaičiaus apylinkių teismuose pagal faktinius darbo 
krūvius pasiūlymams pateikti“. Analiz÷s rezultatų pagrindu Teis÷jų taryba 2006 m. rugpjūčio 19 d. 
nutarimu Nr. 13P-509 patar÷ Lietuvos Respublikos Prezidentui padidinti teis÷jų skaičių apygardų 
administraciniuose ir kai kuriuose apygardų teismuose, o Teis÷jų tarybos 2006 m. rugs÷jo 15 d. 
nutarimu Nr. 529 – Lietuvos apeliaciniame teisme. 

4. Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos prevencijos komisijos prašymu atlikta 2005 
m. išnagrin÷tų baudžiamųjų bylų, susijusių su narkotikų gamyba, prekyba, naudojimu, statistin÷ 
analiz÷: surinkta informacija apie tokių bylų skaičių, nuteistų ir išteisintų asmenų skaičių, bausmių 
dydžius, konfiskuotų narkotikų kiekį, apskųstų nuosprendžių skaičių, konfiskuoto turto kiekį.  
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5. Kas ketvirtį rinkta informacija, kaip vykdomi Teis÷jų tarybos priimti sprendimai, kaip 
teismai įgyvendina jiems pavestas užduotis, vykdo su teismų organizacine veikla susijusius Teis÷jų 
tarybos patvirtintus norminius aktus. Apie Teis÷jų tarybos nutarimų įgyvendinimą, likusius 
neįgyvendintus Teis÷jų tarybos nutarimus periodiškai informuota Teis÷jų taryba.  

6. Atlikta apylinkių bei apygardų teismų 2003–2006 m. administracin÷s veiklos priežiūros 
planų analiz÷ siekiant nustatyti teismų pirmininkų atliekamos teismų administracin÷s veiklos 
priežiūros apimtį, išaiškinti tobulintinas administracin÷s veiklos kontrol÷s sritis, taip pat išsiaiškinti, 
kaip administravimo teismuose subjektai laikosi Administravimo teismuose nuostatuose nurodytų 
administracin÷s veiklos formų, administravimo teismuose subjektams numatytų pareigų. Analiz÷s 
medžiaga pateikta Teis÷jų tarybai. 

7. Surinkta informacija apie teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos 
apeliacinį teismą ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą) administracinę veiklą, teis÷jų 
organizacinį darbą.  

 
4.4. TEISMŲ STATISTIKA 

 
Veikla, susijusi su teismų statistika: 
1. 2006 m. pradžioje, kaip ir kiekvienais ataskaitiniais metais, surinkti 2005 m. statistiniai 

teismų veiklos duomenys. Nors buvo tik÷tasi, kad kiekvieno teismo ataskaitos bus generuojamos 
automatiškai panaudojant duomenis, sukauptus registruojant bylas teismų informacin÷je sistemoje, 
paaišk÷jo, kad statistikos modulis dar n÷ra iki galo baigtas kurti. Tod÷l ataskaitų rengimas buvo 
pusiau rankinis, pusiau automatinis: trūkstami duomenys buvo surinkti iš respublikos teismų 
rankiniu būdu, jie buvo suagreguoti su sistemoje sukauptais duomenimis ir tokių suagreguotų 
duomenų pagrindu buvo parengtos statistikos ataskaitos. Jos buvo pateiktos Teis÷jų tarybai, 
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, teismams, Teisingumo ministerijai, Administracijos vadovybei 
bei skyriams. 

2. Parengtas dokumentas „Lietuvos teismų statistikos apžvalga (2005 metų ataskaita)“, 
kuriame pateikti ne tik 2005 m. teismų veiklos statistiniai duomenys, bet ir atlikta šių duomenų 
pokyčių 2000–2005 m. analiz÷.  

3. Parengtos 2005 metų ir 2006 m. I pusmečio teismų statistikos ataskaitos. 
4. Parengta apie 250 pažymų apie teis÷jų darbą, kurios pateiktos Teis÷jų tarybai, Atrankos 

komisijai. 
5. Surinkti duomenys apie teis÷jų skaičių, bylų nagrin÷jimą respublikos teismuose, nuteistus 

asmenis ir teismų išlaidas 2005 m. 
6. Surinkta informacija apie respublikos teismuose 2005 m. ir 2006 m. sausio–geguž÷s m÷n. 

iškeltas bylas d÷l fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais.  
7. Surinkti 2005 m. statistiniai duomenys apie išteisintus, atleistus nuo bausm÷s, nuteistus 

nepilnamečius bei nepilnamečius, kuriems atid÷tas bausm÷s vykdymas.  
8. Surinkta informacija apie bylas (kiek bylų iškelta, užbaigta ir kokios jų baigtys), 

susijusias su disponavimu narkotin÷mis ir psichotropin÷mis medžiagomis, nusikaltimais žmogaus 
laisvei, vaikui ir šeimai. 

9. Surinkti duomenys apie 2006 m. I pusmetį vienam teis÷jo etatui tekusį vidutinį bylų 
skaičių bei vidutinį apylinkių teismų teis÷jų darbo užmokestį.  

10. Parengtos pažymos apie 30 teis÷jų bylų nagrin÷jimo statistinius duomenis per 
pastaruosius 5 metus. 

11. Iš apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių teismų surinkti duomenys apie 2005 
m. metinę finansinę atskaitomybę ir sudaryta teismų biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo suvestin÷ 
ataskaita.  

12. Iš apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių teismų surinkti 2006 m. I, II, III 
ketvirčių duomenys ir sudaryta teismų biudžeto ir išlaidų sąmatų įvykdymo suvestin÷ ataskaita.  

13. Apibendrinta atskirų teismų finansin÷ būkl÷ pagal 2006 m. sausio 1 d., 2006 m. 
balandžio 1 d., 2006 m. liepos 1 d., 2006 m. spalio 1 d. duomenis. 
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14. Pagal teismų pateiktas ataskaitas atlikta teismų turto (ilgalaikio, trumpalaikio ir atsargų) 
analiz÷. 

 
4.5. INFORMACIJOS APIE TEISM Ų VEIKL Ą TEIKIMAS UŽSIENIO VALSTYBI Ų 

BEI LIETUVOS INSTITUCIJOMS IR ORGANIZACIJOMS 
 
Veikla, susijusi su informacijos apie teismų veiklą teikimu užsienio valstybių bei Lietuvos  

institucijoms ir organizacijoms: 
1. Europos Komisijos užsakymu atliekamo tyrimo reng÷jams pateikta informacija apie 

galimybes spręsti civilinius ginčus sutrumpinto proceso tvarka (teismo įsakymo išdavimo 
procedūra, dokumentinis procesas ir bylų d÷l nedidelių ginčų sumų nagrin÷jimo ypatumai). 

2. Europos Sąjungos Pagalbos Lotynų Amerikos šalims direktoratui pateikta informacija 
apie kai kuriuos Lietuvos teismų sistemos veiklos aspektus. 

3. Užsienio reikalų ministerijai pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos teismų 
sistemą, jos veiklos skaidrumą ir efektyvumą, galiojančius kodeksus bei teis÷s aktus, 
reguliuojančius teismų veiklą. Pagal pateikiamą informaciją Heritage fondas nustato valstyb÷s 
ekonomin÷s laisv÷s indeksą. 

4. EURALIUS (Europos pagalbos Albanijos teismų sistemai) misijai pateikta informacija 
apie administracinių teismų sistemą, teis÷jų kolegijų sudarymą administraciniuose teismuose, 
dirbančių teis÷jų skaičių, bylų skaičių.  

5. Europos Tarybai pateikti atsakymai į klausimus apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą, 
teismų savivaldos instituciją – Teis÷jų tarybą.  

6. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai pateikta informacija apie dokumentų pateikimo 
tvarką teis÷jų valstybinei pensijai gauti. 

7. JAV ambasadai pateikta informacija apie bylas d÷l prekybos žmon÷mis, d÷l smurto prieš 
vaikus, d÷l pinigų plovimo, d÷l narkotikų gamybos ir platinimo bei statistiniai duomenys apie bylas 
(kiek bylų iškelta, užbaigta ir kokios jų baigtys), susijusias su disponavimu narkotin÷mis ir 
psichotropin÷mis medžiagomis, nusikaltimais žmogaus laisvei, vaikui ir šeimai. 

8. Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikta informacija apie bylas d÷l fizinio asmens 
pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu. 

9. Lietuvos Respublikos Seimui pateikta informacija apie bylas d÷l prekybos žmon÷mis, 
apie nutrauktas bylas su÷jus senaties terminui. 

10. Lietuvos Respublikos teismams pateikta informacija apie Jungtinių Tautų rasin÷s 
diskriminacijos panaikinimo komiteto išvadas.  

11. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikta informacija, susijusi su bylomis d÷l 
pinigų legalizavimo.  

12. Parengti atsakymai į Europos teismų tarybų tinklo pateiktus klausimynus. 
13. Ūkio ministerijai pateikta informacija apie bylas, susijusias su viešaisiais pirkimais. 
14. Statistikos departamentui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos teis÷jų skaičių, 

bylų nagrin÷jimą respublikos teismuose, nuteistus asmenis ir teismų išlaidas 2005 m. 
15. Nusikaltimų Lietuvoje prevencijos centrui pateiktos teismų 2005 m. ir 2006 m. I 

pusmečio statistin÷s ataskaitos. 
16. Vidaus reikalų ministerijai pateikti 2005 m. statistiniai duomenys apie išteisintus, 

atleistus nuo bausm÷s, nuteistus nepilnamečius bei nepilnamečius, kuriems atid÷tas bausm÷s 
vykdymas.  

17. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai pateikti duomenys apie 2006 m. I pusmetį 
vienam teis÷jo etatui tekusį vidutinį bylų skaičių bei vidutinį apylinkių teismų teis÷jų darbo 
užmokestį.  

18. Finansų ministerijai pateikta informacija apie teismų ketinimus 2007 m. vykdyti 
Specialių paslaugų teikimo programą ir planuojamas gauti pajamas. 

19. Vidaus reikalų ministerijai pateikta informacija apie papildomų l÷šų poreikį apylinkių, 
apygardų ir apygardų administracinių teismų valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiui 2007–2009 
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m., susijusį su tarpžinybin÷s darbo grup÷s rengiamu Įstaigų vertinimo kriterijų sistemos ir vieningo 
valstyb÷s tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo projektu. 

20. Įvairioms institucijoms, teismams teikta informacija apie teismų darbą, teismuose 
nagrin÷jamas bylas, bylų pasiskirstymą pagal kategorijas, bylų nagrin÷jimo trukmę, nuteistus 
asmenis ir t. t.  

 
4.6. BIUDŽETO PROJEKTŲ FORMAVIMAS 

 
4.6.1. Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąj į Teismą,  

Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos vyriausiąj į administracinį teismą) biudžeto 
projektų formavimas 

 
 
Veikla, susijusi su teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį 

teismą ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą) biudžeto projektų formavimu: 
1. Iš teismų surinkti 2006 m. strateginiai planai bei programų sąmatos (forma BFP-1), 

išlaidų prek÷ms ir paslaugoms apskaičiavimai (forma BFP-2), darbo užmokesčio apskaičiavimai 
(forma BFP-3). Programų sąmatose teismai pasitvirtino 2006 metams gautus asignavimus pagal 
išlaidų straipsnius ir ketvirčius. Visi gauti duomenys buvo susisteminti ir apibendrinti, parengta 
bendra teismų 2006 metų išlaidų straipsnių suvestin÷, darbo užmokesčio apskaičiavimų suvestin÷. 

2. Iš teismų surinkta informacija apie 2006 m. patvirtintus teismų darbuotojų (teis÷jų, 
valstyb÷s tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) etatus ir jų darbo užmokestį. 
Atlikta valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų, tarnybinių 
atlyginimų dydžių (koeficientais) ir darbo užmokesčio fondų teismuose lyginamoji analiz÷. 

3. Iš teismų surinkta ir apibendrinta informacija apie priimtus teis÷jų pad÷j÷jus, atlikta 
statistin÷ analiz÷ pagal teis÷jų pad÷j÷jų išsilavinimą, jų atitiktį keliamiems reikalavimams, lytį, 
suteiktas kvalifikacines klases.  

4. Atlikta teismų finansavimo, l÷šų panaudojimo ir finansin÷s būkl÷s 2005 m. analiz÷, 
kurioje įvertinti 2005 m. skirti biudžeto asignavimai ir palyginti su 2004 m. gautais biudžeto 
asignavimais.  

5. Analizuotos teismų patikslintos sąmatos, faktin÷s išlaidos, gauti asignavimai. Faktinių 
išlaidų pokyčiai analizuoti pagal išlaidų straipsnius, nustatyta faktinių išlaidų struktūra. 

6. Iš teismų surinkta ir apibendrinta informacija apie teismuose panaudotas l÷šas patalpų 
remontui. 

7. Papildytos teismų veiklos 2002–2005 m. pagrindinių rodiklių suvestin÷s, apibūdinančios 
teismų darbo sąlygas, per min÷tą laikotarpį gautų asignavimų dydžius, išlaidų struktūrą. 

8. Atlikta vidutinių rodiklių atskirose teismų grup÷se analiz÷ pagal teis÷jų etatų skaičių, 
asignavimų dydį, kitą aptarnaujantį teismo personalą, užimamą plotą ir kt. Atlikta analogiška 
analiz÷ pagal apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių teismų duomenis.  

9. Surinkta ir apibendrinta informacija apie teismų valstyb÷s tarnautojams neišmok÷tą darbo 
užmokestį 2002–2004 m., kuri pateikta ir Teis÷jų tarybai. 

10. Iš teismų surinkti ir apibendrinti duomenys apie teismų ketinimus 2007 m. vykdyti 
Specialių paslaugų teikimo programą ir planuojamas gauti pajamas. 

11. Analizuoti iš teismų gauti raštai d÷l papildomų l÷šų poreikio teismų investiciniams 
statybų projektams ir remontui, lankytasi 17 teismų ir apžiūr÷ti teismų pastatai. Apžiūrų metu buvo 
nustatomi konstrukcijų, apdailos, inžinerinių įrengimų defektai, vertinama bendra pastato technin÷ 
būkl÷, fotografuojami fasadai, vidaus patalpos, interjero detal÷s. 

12. Atlikti preliminarūs ekonominiai finansiniai skaičiavimai – 2007 m. teismų valstyb÷s  
biudžeto asignavimų poreikio prognoz÷. 

13. Apskaičiuotas papildomų l÷šų poreikis apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių 
teismų valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiui 2007–2009 m., susijęs su tarpžinybin÷s darbo 
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grup÷s rengiamu Įstaigų vertinimo kriterijų sistemos ir vieningo valstyb÷s tarnautojų suvienodintų 
pareigybių sąrašo projektu. 

14. Apskaičiuotas teismų papildomų l÷šų poreikis 2006 m. II pusmečiui d÷l Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 298 patvirtintos minimalios m÷nesin÷s 
algos padidinimo nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 600 Lt.  

15. Parengtas 2006 m. valstyb÷s biudžeto papildomų asignavimų paskirstymo teismams 
projektas. 

16. Parengtas numatomų 2007 m. valstyb÷s biudžeto asignavimų paskirstymo teismams 
projektas. 

17. Parengtos teismų valstyb÷s biudžeto asignavimų poreikių ir numatomų asignavimų 2007 
m. projektų suvestin÷s. 

18. Nagrin÷ti teismų prašymai d÷l l÷šų skyrimo, teiktos išvados.  
19. Parengti raštai visiems apylinkių, apygardų ir apygardų administraciniams teismams, 

kuriuose pateikta detali informacija d÷l papildomų asignavimų 2006 m. 
20. Apskaičiuotas apygardų ir apygardų administracinių teismų papildomų l÷šų poreikis 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. rugpjūčio 25 d. dekretą Nr. 727, kuriuo 
nustatytas didesnis teis÷jų skaičius apygardų ir apygardų administraciniuose teismuose. 

21. Atlikta teis÷jų darbo užmokesčio pokyčių analiz÷ (pagal Lietuvos Respublikos teis÷jų 
darbo apmok÷jimo įstatymo projektą ir šiuo metu teis÷jams mokamus atlyginimus). 

22. Parengtas numatomų papildomų valstyb÷s biudžeto asignavimų teismams 2007 m. 
paskirstymo projektas (d÷l pareigin÷s algos bazinio dydžio padidinimo iki 442 Lt). 

 
4.6.2. Administracijos biudžeto projektų formavimas, biudžeto l÷šų apskaita ir 

atskaitomyb÷ 
 
Veikla, susijusi su Administracijos biudžeto projektų formavimu, biudžeto l÷šų apskaita ir 

atskaitomybe:  
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstyb÷s biudžeto asignavimų paskirstymą 

pagal programas parengtos 2006 m. Administracijos trijų programų biudžeto išlaidų sąmatos su 
skaičiavimais, sudaryta suvestin÷ valstyb÷s biudžeto išlaidų sąmata su skaičiavimais, atliktas l÷šų 
paskirstymas pagal ketvirčius, patikslintas darbo užmokesčio ir kitų išlaidų l÷šų poreikis.  

2. Patikslintas 2006 m. Administracijos strateginis veiklos planas.  
3. Parengta Administracijos 2005 m. programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų 

įvykdymo ataskaita. 
4. Apskaičiuotas papildomas l÷šų poreikis Administracijos valstyb÷s tarnautojų darbo 

užmokesčiui 2007–2009 m., susiję su tarpžinybin÷s darbo grup÷s rengiamu Įstaigų vertinimo 
kriterijų sistemos ir vieningo valstyb÷s tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo projektu. 

5. Apskaičiuotas Administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2006 m. vieno 
m÷nesio patvirtintas darbo užmokesčio fondas. 

6. Atlikti preliminarūs ekonominiai finansiniai skaičiavimai – 2007 m. Administracijos 
valstyb÷s biudžeto asignavimų poreikio prognoz÷. 

7. Parengtas Administracijos strateginio veiklos plano 2007–2009 m. projektas, atlikti 
biudžeto l÷šų poreikio ekonominiai finansiniai skaičiavimai. Užpildytos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 902 patvirtinto strateginio plano formos: 1a formą, 
1b formą (4 programos), 1–4 lentel÷s.  

8. Parengti Administracijos investicijų projektai, kuriuos siūloma įtraukti į 2007–2009 m. 
valstyb÷s investicijų programos projektą. 

9. Parengti l÷šų poreikio skaičiavimai d÷l pareigin÷s algos bazinio dydžio padidinimo iki 
442 Lt. 

10. Parengti raštų Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 
Finansų ministerijai d÷l papildomų l÷šų Administracijai skyrimo 2006 ir 2007 m. projektai. 

11. Parengta Administracijos metin÷ finansin÷ atskaitomyb÷.  
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12. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pateikta metin÷ 
statistikos ataskaita.  

13. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pateiktos 
Administracijos 2006 m. I, II, III ketvirčių statistikos ataskaitos.  

14. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos bei Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateikta metin÷ ataskaita. 

15. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateiktos 2006 m. I, II, 
III ketvirčių ataskaitos. 

16. Kiekvieną m÷nesį teiktos ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų 
ministerijos. 

17. Kiekvieną m÷nesį teiktos ataskaitos Finansų ministerijos Valstyb÷s iždo departamentui. 
18. Kiekvieną m÷nesį atlikta Administracijos faktinių biudžeto l÷šų analiz÷ ir teikta Finansų 

ministerijai biudžeto sąmatos pakeitimui. 
 

4.7. PROGRAMŲ VYKDYMAS 
 

4.7.1. Programos „Teismų centralizuotas aptarnavimas“ vykdymas 
 

Veikla, susijusi su programos „Teismų centralizuotas aptarnavimas“ vykdymu: 
1. Parengtos programos „Teismų centralizuotas aptarnavimas” finansin÷s atskaitomyb÷s.  
2. Apskaitytos biudžeto l÷šos teismų centralizuotam aptarnavimui. 
3. Tobulinta užsakytų pagal sutartį blankų gavimo ir išdavimo teismams apskaita. Teismams 

2006 m. buvo pagaminta ir išduota blankų už 76,4 tūkst. Lt (850446 vnt.). 
4. Teismams nupirkta trumpalaikio turto už 73,3 tūkst. Lt: 23 teis÷jų mantijos, 62 teis÷jo 

ženklai, 181 nepertraukiamos srov÷s maitinimo šaltinis ir kt.  
5. Teismams nupirkta ilgalaikio materialiojo turto už 122,6 tūkst. Lt: 20 dokumentų  

naikinimo aparatų, 5 kopijavimo aparatai ir kt. 
6. Teismams išduota 706 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuleteniai Nr. 25 ir 1134 Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo biuleteniai Nr. 8 ir Nr. 9. 
 

4.7.2. Programos „Teis÷jų pensinis aprūpinimas“ vykdymas 
 

Veikla, susijusi su programos „ Teis÷jų pensinis aprūpinimas“ vykdymu: 
1. Parengtos programos „Teis÷jų pensinis aprūpinimas“ finansin÷s atskaitomyb÷s. 
2. Dalyvauta Teis÷jų valstybinių pensijų skyrimo komisijoje. 2006 m. 9 asmenims paskirta 

teis÷jų valstybin÷ pensija. Iš viso 2006 m. pabaigoje teis÷jų valstybines pensijas gavo 35 asmenys.  
3. Apskaitytos biudžeto l÷šos teis÷jų valstybin÷ms pensijoms, apskaičiuotos ir išmok÷tos 

teis÷jų valstybin÷s pensijos. 2006 m. buvo išmok÷ta teis÷jų valstybinių pensijų už 413,5 tūkst. Lt. 
4. Tobulinta biudžeto l÷šų teis÷jų valstybin÷ms pensijoms mok÷ti apskaita. 
5. Kiekvieną m÷nesį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teikti duomenys apie 

paskirtas teis÷jų valstybines pensijas. 
6. Interesantai konsultuoti teis÷jų valstybinių pensijų klausimais. 
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4.8. INFORMACINI Ų SISTEMŲ ADMINISTRAVIMAS, PRIEŽI ŪRA IR 
TOBULINIMAS  

 
4.8.1. Teismų informacin÷s sistemos LITEKO administravimas, priežiūra ir 

tobulinimas 
 
Veikla, susijusi su teismų informacine sistema LITEKO: 
1. Metų pradžioje, kol nebuvo sudaryta teismų informacin÷s sistemos garantin÷s priežiūros 

sutartis, išspręstos kelios duomenų replikavimo metu iškilusios problemos, ištaisytos apygardų 
teismų klasifikatoriuose buvusios klaidos d÷l bylų potipių ir bylų numerių šablonų, keletą kartų 
šalinti duomenų bazę perpildantys ir nebūtini tarnybiniai įrašai Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo 
duomenų baz÷je. Iki 2006 m. geguž÷s m÷n. į teismų informacinę sistemą LITEKO buvo suvedami 
duomenys apie visus respublikos teis÷jus (paskyrus naujus teis÷jus, juos atleidus, teis÷jui pakeitus 
darbovietę ar pareigas), nuolat stebima, ar s÷kmingai vyksta kasdienin÷ duomenų replikacija iš 
teismų tarnybinių stočių į centrinę tarnybinę stotį, registruojamos teismų pastabos bei pasiūlymai 
d÷l sistemos veikimo, tobulinimo ir perduotos rangovams, konsultuoti teismų darbuotojai, dirbantys 
su teismų informacine sistema. 

2. Nuolat steb÷tas respublikinio teismų tinklo darbas, diagnozuoti, analizuoti, šalinti 
pasitaikantys sutrikimai, teismų informatikai konsultuoti d÷l žinybinio tinklo, teismų tarnybinių 
stočių (serverių) funkcionavimo.  

3. Užtikrinta, kad centrin÷ tarnybin÷ stotis veiktų be sutrikimų.  
4. Per nuotolį arba pristačius tarnybinę stotį į Administraciją šalinti teismų tarnybinių stočių 

gedimai.  
5. Parengtas ir įgyvendintas teismų tarnybinių stočių profilaktikos projektas, kurio metu 

tarnybin÷s stotys buvo patikrintos, atnaujinta jų sistemin÷ programin÷ įranga. 
6. Bendradarbiaujant su UAB „Leksinova“ parengtas ir įdiegtas teismų pos÷džių 

tvarkaraščio skelbimo internete modulis. Nuo 2006 m. liepos m÷n. Administracijos interneto 
svetain÷je skelbiami visų teismų pos÷džių tvarkaraščiai. 

7. Pasirašius duomenų teikimo sutartį su Policijos departamentu parengta prieiga Lietuvos 
policijos operatyvin÷s veiklos tarnybos darbuotojams įsiteis÷jusių nuosprendžių paieškai teismų 
informacin÷je sistemoje. 

 
4.8.2. Administracijos informacin÷s infrastrukt ūros palaikymas bei tobulinimas  

 
Veikla, susijusi su Administracijos informacin÷s infrastruktūros palaikymu bei tobulinimu: 
1. Nuolat tobulinta Administracijos reikm÷ms naudojama teis÷jų registro duomenų baz÷; į 

atnaujintą bazę buvo įkeltos teis÷jų nuotraukos, atnaujinta teis÷jų kontaktin÷ informacija (telefonai, 
elektroninis paštas). 

2. Sukurta duomenų baz÷ teis÷jų duomenų registravimui, tinklalapis šių duomenų 
publikavimui Administracijos interneto svetain÷je. 

3. Atlikti kasdieniniai kompiuterių ūkio palaikymo darbai: prižiūr÷tas vietinis kompiuterių 
tinklas, teikta pagalba kompiuterių vartotojams, įsigytos ir keistos dauginimo aparatų eksploatacin÷s 
medžiagos (dažomieji milteliai, rašalai). 

4. Parengtos technin÷s kompiuterin÷s įrangos specifikacijos, reikalingos atliekant viešuosius 
pirkimus.  

5. Kurtos, papildytos, anuliuotos Administracijos darbuotojų elektroninio pašto d÷žut÷s, 
teiktos konsultacijos d÷l pašto sistemos naudojimo, šalinti pašto sistemos sutrikimai. 
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4.9. VIDAUS AUDITAI 
 

2006 m. vidaus auditas atliktas Administracijoje ir 18 teismų: Klaip÷dos apygardos teisme, 
Klaip÷dos apygardos administraciniame teisme, Klaip÷dos miesto apylink÷s teisme, Vilniaus miesto 
4 apylink÷s teisme, Vilniaus apygardos administraciniame teisme, Mažeikių rajono apylink÷s 
teisme, Panev÷žio apygardos administraciniame teisme, Panev÷žio apygardos teisme, Druskininkų 
miesto apylink÷s teisme, Visagino miesto apylink÷s teisme, Jurbarko rajono apylink÷s teisme, 
Telšių rajono apylink÷s teisme, Švenčionių rajono apylink÷s teisme, Kretingos rajono apylink÷s 
teisme, Šalčininkų rajono apylink÷s teisme, Trakų rajono apylink÷s teisme, Prienų rajono apylink÷s 
teisme, Utenos rajono apylink÷s teisme. 

Atlikt ų vidaus auditų pagrindu buvo pateiktos 252 rekomendacijos d÷l audituotų subjektų 
veiklos, vidaus kontrol÷s būkl÷s, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, 
galimos arba nustatytos veiklos rizikos. Iš visų 2006 m. pateiktų rekomendacijų įgyvendinta 72. 
Likusių rekomendacijų įgyvendinimo terminas dar n÷ra su÷jęs ir jos dar įgyvendinamos.  

2006 m. atliktas ir 64 teismų ir Administracijos vidaus kontrol÷s ir bendrosios rizikos (vidaus 
kontrol÷s aplinka, vidaus kontrol÷s procedūros, asignavimų valdymas ir atskaitomyb÷, turto 
valdymas ir jo saugumas) vertinimas. Vadovaujantis finansų ministro 2003 m. gruodžio 31 d. 
įsakymo Nr. 1K-312 nuostatomis, vertinimo pagrindu pasirinkti kriterijai: teismuose patvirtintas 
etatų skaičius, 2006 m. numatyti asignavimai ir valdomo turto apimtys, valdomos kompiuterin÷s 
technologijos, veiklos ir valdymo sud÷tingumas.  

Svarbus d÷mesys buvo skiriamas audituojamų subjektų konsultavimui veiklos tobulinimo, 
vidaus kontrol÷s būkl÷s sistemos gerinimo, strateginių arba kitų veiklos planų, programų 
įgyvendinimo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos mažinimo klausimais. 
 

4.10. VISUOMENöS INFORMAVIMAS 
 
Visuomen÷s informavimas apie teismų savivaldos institucijų bei Administracijos veiklą 

vykdomas plačiai naudojantis internetu. Administracijos interneto svetain÷je buvo nuolat skelbiama 
informacija apie vyksiančius ir įvykusius Teis÷jų tarybos pos÷džius, pos÷džiuose priimtus 
nutarimus, nuolat atnaujinama informacija apie Administracijos veiklą, direktoriaus bei darbuotojų 
vizitus ir susitikimus, darbo grupių pos÷džius, publikuojama informacija pretendentams į teis÷jus 
bei karjeros siekiantiems teis÷jams apie laisvų etatų skaičių teismuose, reikalavimus pretendentams 
į teis÷jus ir kt. 

2006 m. iš esm÷s buvo atnaujinta ir patobulinta Teis÷jų tarybos nutarimų paieška 
Administracijos interneto svetain÷je. 

 
4.11. KITŲ INSTITUCIJ Ų TEISöS AKTŲ DERINIMAS 

 
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai kitų institucijų teis÷s aktų projektams: 
1. Teismų įstatymo projektui bei Teismų įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui. 
2. Teis÷jų darbo apmok÷jimo įstatymo projektui. 
3. Duomenų teikimo įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro tvarkos aprašo 

projektui. 
4. Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 304, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektui. 
5. Valstybin÷s smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 

plano projektui. 
6. Valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 

projektui. 
7. Civilinio proceso kodekso 88, 99 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. 
8. Baudžiamojo proceso kodekso 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. 
9. Advokatūros įstatymo 57, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. 
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10. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. 
 

4.12. DALYVAVIMAS DARBO GRUP öSE, 
 KOMISIJ Ų, KIT Ų ORGANŲ VEIKLOJE 

 
Dalyvavimas darbo grup÷se, komisijų, kitų organų veikloje: 
1. Dalyvauta kitų institucijų sudarytose darbo grup÷se:  
- d÷l Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto; 
- Vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytos tarpžinybin÷s darbo grup÷s d÷l valstyb÷s 

įstaigų ir institucijų valstyb÷s tarnautojų suvienodinto sąrašo.  
2. Dalyvauta kitų institucijų sudarytose komisijose: 
- Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijoje; 
- Administracijos, teismų ir prokuratūros vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, 

vertinimo komisijų narių ir 18–20 kategorijų karjeros valstyb÷s tarnautojų vertinimo komisijoje. 
3. Dalyvauta Nepilnamečių justicijos 2004–2008 metų programos valdymo komiteto 

veikloje. 
4. Dalyvauta Teis÷jų tarybos nutarimais sudarytų darbo grupių veikloje: 
- „D÷l teis÷jų skaičiaus apylinkių teismuose pagal faktinius darbo krūvius pasiūlymams 

pateikti“; 
- „Respublikos apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismuose dirbančių pagal 

darbo sutartis darbuotojų pareigybių pavadinimams suvienodinti ir jų skaičiui teismuose nustatyti“; 
- „Problemoms, susijusioms su teis÷jo pad÷j÷jo instituto įgyvendinimu, spręsti“; 
- „Teismų biudžetiniams klausimams nagrin÷ti“;   
- „D÷l teis÷jų pad÷j÷jų skaičiaus bei l÷šų poreikio teis÷jų pad÷j÷jų pareigyb÷ms nustatymo 

Lietuvos Respublikos teismuose“; 
- „Teismų informacin÷s sistemos diegimo ir eksploatavimo metu iškylantiems klausimams 

spręsti“. 
 

4.13. PAREIŠKIMŲ, SKUNDŲ NAGRINöJIMAS, PILIE ČIŲ APTARNAVIMAS 
 
Administracija 2006 m. gavo 87 asmenų pareiškimus (skundus, prašymus, raštus):  
- d÷l teismų sprendimų; šie prašymai persiųsti teismams, o pareišk÷jui paaiškinta teismo 

sprendimų apskundimo teis÷, galimyb÷ kreiptis d÷l bylos atnaujinimo, teismo sprendimo 
apskundimo termino pratęsimo, paaiškinta kreipimosi d÷l papildomo teismo sprendimo pri÷mimo 
galimyb÷, kreipimosi d÷l sprendimo ar sprendimo vykdymo išaiškinimo tvarka, pastabų d÷l 
pos÷džio protokolo pateikimo galimyb÷ ir daugelis kitų proceso įstatymuose reglamentuotų 
klausimų; 

- d÷l teismų organizacinio darbo, teismų administravimo klausimų; šie skundai persiųsti 
teismų administracin÷s veiklos priežiūros subjektams (skundžiamo ar aukštesn÷s instancijos teismo 
pirmininkui); 

 - d÷l informacijos suteikimo; pareišk÷jams paaiškinta kreipimosi į Europos žmogaus teisių 
teismą tvarka, kreipimosi d÷l teismo leidimų išdavimo tvarka, kuriam teismui teismingas ieškinys, 
kreipimosi nemokamos teisin÷s pagalbos tvarka, atsakyta daugelis kitų pareišk÷jams rūpimų 
klausimų.  

Priimti 62 į Administraciją atvykę piliečiai, jiems suteikta reikalinga informacija. 
 

4.14. KITA VEIKLA 
 
Be jau pamin÷tų veiklų taip pat: 
1. Tarpininkauta d÷l studentų praktikos atlikimo teismuose. Tarpininkaujant Administracijai 

2006 m. 94 studentai atliko mokomąją praktiką teismuose. 
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2. Dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Teis÷s ir teis÷tvarkos komiteto organizuotuose 
2006 m. valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo pakeitimo 
įstatymo ir 2007 m. valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 
projektų svarstymuose. 

3. Atliktas teismo pos÷džių koordinavimas didel÷s apimties bei sud÷tingose bylose, kurio 
tikslas yra užtikrinti didel÷s apimties bei sud÷tingų bylų nagrin÷jimo operatyvumą bei išvengti bylų, 
kuriose dalyvauja tie patys asmenys, nagrin÷jimo Lietuvos Respublikos teismuose tuo pačiu laiku.  

4. Rinkti duomenys iš apylinkių teismų, koks apylink÷s teismo teis÷jas pakeis esantį 
ikiteisminio tyrimo teis÷ją, sudarytas naujas ikiteisminio tyrimo teis÷jų sąrašas. Ikiteisminio tyrimo 
teis÷jų sąrašas pateiktas aprobuoti Teis÷jų tarybai.  

5. Sudaryti teis÷jų, kurie specializuojasi atskirų kategorijų byloms (civilin÷ms, 
baudžiamosioms, vaikų ir šeimos, darbo, bankroto) nagrin÷ti, sąrašai. Tvarkyta teis÷jų 
specializacijos kaitos apskaita, informacija teikta Teisingumo ministerijai.  

6. Parengtas Administracijos investicinis projektas „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir 
saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose (teismų informacin÷s sistemos vystymas)“ 
bei paraiška bendrai Lietuvos Respublikos ir Europos ekonomin÷s erdv÷s ir (ar) Norvegijos 
finansinių mechanizmų paramai gauti. 

7. Apibendrintos Europos teismų tarybų tinklo darbo grupių „Misija ir vizija“, „Teismai ir 
žiniasklaida“, „Teis÷jų elgesys“ ir „Bylų valdymas“ parengtos ataskaitos. 

8. Patikslintas projekto „Parama teismų administravimui ir atstovavimui Lietuvos 
Respublikoje“ aprašymas pagal Finansų ministerijos pateiktas pastabas.  

9. Atliktas teismo pos÷džių garso įrašų darymo sistemų įdiegimo Lietuvos teismuose 
preliminarus sąnaudų skaičiavimas, išanalizuotos galimos technologijos, konsultuotasi su 
ekspertais, peržiūr÷ti realizuoti projektai, apskaičiuota preliminari pos÷džių garso įrašymo projekto 
darymo respublikos teismuose kaina.   

10. Surinkta, apibendrinta ir Teis÷jų tarybai pateikta informacija apie teismų apsaugos 
būklę.  

11. Vidaus reikalų ministerijai ir Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 
pateikta informacija d÷l fizin÷s apsaugos užtikrinimo papildomai 25 respublikos teismuose.  

12. Organizuoti Administracijos, Teis÷jų tarybos ir teismų atstovų vizitai į užsienio šalis, 
susitikimai su užsienio šalių kompetentingomis institucijomis. 

13. Parengtas Lietuvos Respublikos teismų savivaldos institucijų ir teismų darbuotojų 
telefonų sąrašo maketas, pagal kurį buvo atspausdinti telefonų sąrašai. 

14. Organizuoti 6 konkursai laisvoms Administracijos valstyb÷s tarnautojų pareigoms 
užimti. 
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5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS  
 
2006 m. Administracija ir toliau pl÷tojo tarptautinius ryšius su kitų šalių kompetentingomis 

institucijomis, organizacijomis: 
Sausio 27 d. Briuselyje (Belgija) dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo sudarytos darbo 

grup÷s „Misija ir vizija – tarybų strategijos sukūrimas“ pos÷dyje. Jo metu buvo pristatytas 
klausimynas siekiant surinkti informaciją apie tarybų (organizacijų) kompetenciją, pristatyta 
Nyderlandų Karalyst÷s teismų tarybos, Belgijos aukščiausiosios teisingumo tarybos patirtis. 

Kovo 28–31 d. Lietuvoje lank÷si Latvijos teismų administracijos delegacija, kuriai 
vadovavo Latvijos teismų administracijos direktor÷ Ilona Beierbaha. Administracijoje svečiai buvo 
supažindinti su Lietuvos teismų administravimo sistema, buvo aptarti teis÷jų atrankos ir skyrimo, 
teismų pastatų ir kt. klausimai. Taip pat buvo organizuoti Latvijos teismų administracijos atstovų 
susitikimai su Centrine hipotekos įstaiga ir Registrų centru nekilnojamojo turto registravimo 
klausimais. Be to, svečiai lank÷si Panev÷žio miesto apylink÷s teisme, Pasvalio rajono apylink÷s 
teisme ir Vilniaus miesto 1 apylink÷s teisme, kur susipažino su Lietuvos teismų darbu. 

Balandžio 26–29 d. Lietuvoje lank÷si Švedijos teismų tar÷jų asociacijos atstovai. Vizito 
tikslas – susipažinti su Lietuvos teismų sistema. Balandžio 27 d. svečiai susitiko su Administracijos 
direktoriumi Raimondu Bakšiu. Susitikimo metu Švedijos atstovai buvo supažindinti su Lietuvos 
teismų sistema, Administracijos veikla ir uždaviniais, perspektyviniais planais bei 
bendradarbiavimo su užsienio valstyb÷mis bei tarptautin÷mis organizacijomis patirtimi. 

Balandžio 28 d. Budapešte (Vengrija) dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo sudarytos 
darbo grup÷s „Misija ir vizija – tarybos strategijos sukūrimas“ pos÷dyje, kurio metu buvo pristatyta 
Vengrijos nacionalin÷ teisingumo taryba, Suomijos teismų administravimo departamento patirtis, 
vyko diskusijos d÷l tinklo metin÷s ataskaitos struktūros ir turinio metinei konferencijai Vroclave. 

Geguž÷s 5 d. Helsinkyje (Suomija) dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo sudarytos darbo 
grup÷s „Misija ir vizija – tarybos strategijos sukūrimas“ pos÷dyje, kurio tikslas – apsikeisti 
nuomon÷mis apie teismų tarybų vaidmenį, parengti klausimyną ir kt. Administracijos atstovai 
pristat÷ parengtą Administracijos strateginį veiklos planą, kuris buvo įvertintas kaip ypač pažangus 
bei pateiktas visoms Europos teismų tarybų tinklo valstybių narių atsakingoms institucijoms. 

Geguž÷s 25–26 d. Vroclave (Lenkija) dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo metin÷je 
konferencijoje. 

Geguž÷s 30 d.–birželio 3 d. Vienoje (Austrija) dalyvauta Austrijos teisingumo ministerijos, 
Austrijos kanceliarijos, Europos Sąjungos ir Europos Tarybos organizuotoje konferencijoje „Nauji 
IT sprendimai teismams, teismų administravimui ir teisin÷s informacijos sistemoms“, kurioje 
įvairių šalių atstovai pristat÷ savo šalių teismų informacines sistemas, atskirus sistemų modulius, 
elektroninio teismų ir kitų institucijų susižinojimo sprendimus, įstatymo leidimo procesą ir jų 
skelbimą. 

Geguž÷s 31 d. Administracijoje lank÷si Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro biuro 
nariai Sirpa Rautio ir Irene Kitsou-Milonas. Vizito tikslas – įvertinti Lietuvos pažangą atsižvelgiant 
į 2003 m. lapkričio 23–26 d. vykusio Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro A. Gil-Robleso 
vizito Lietuvoje ataskaitą ir pateiktas rekomendacijas. 

Spalio 27 d. Briuselyje (Belgija) dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo sudarytos darbo 
grup÷s „Misija ir vizija III“ pos÷dyje, kurio metu buvo aptartas tinklo vykdomos veiklos vertinimas, 
misija, vizija ir strategija, susijusi su vykdomos veiklos vertinimu. 

Lapkričio 16 d. Administracijoje lank÷si Lietuvoje vieš÷jusi delegacija iš Moldovos 
Respublikos. Pagrindinis delegacijos vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Jungtinių Tautų vystymo programos „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų 
planą“ įgyvendinimu, susijusių institucijų veikla. 

Lapkričio 13–17 d. Krokuvoje (Lenkija) dalyvauta Administracijos saugumo NGX I ir 
Administracijos saugumo NGX II mokymuose. 
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6. PERSPEKTYVOS 2007 METAMS 
 
2007 m. Administracija, atsižvelgusi į pra÷jusių metų pasiektus rezultatus ir nustatytas 

problemas,  sieks gerinti savo veiklą. 
Ypatingas d÷mesys bus skiriamas Teis÷jų tarybos, kitų teismų savivaldos institucijų bei 

Teis÷jų tarybos sudarytų darbo grupių darbo efektyvumo didinimui, kad jų veikla būtų nukreipta 
išimtinai į tiesioginių funkcijų vykdymą. Ketinama gerinti teismų savivaldos institucijų ir Teis÷jų 
tarybos sudarytų darbo grupių aptarnavimo kokybę užtikrinant sklandų jų darbą, teikiant išsamią 
informaciją bei visapusišką pagalbą, reikalingą šių institucijų darbui. 

Taip pat didelis d÷mesys bus skiriamas informacinių technologijų sistemos gerinimui bei 
vystymui. Tai viena prioritetinių Administracijos veiklos 2007 m. sričių, susijusi tiek su visuomen÷s 
informavimo gerinimu, tiek su informacijos apie teismų savivaldos institucijas ir teismų veikla 
apskritai prieinamumu plačiajai visuomenei: 

1. Bus tobulinama Administracijos interneto svetain÷, taip pat kuriama teismų savivaldos 
institucijų interneto svetain÷, kurioje lankytojai gal÷s plačiau susipažinti su šių institucijų veikla, 
pareikšti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais. 

2. Administracijos interneto svetain÷je bus prad÷ti skelbti visų respublikos teis÷jų 
duomenys. 

3. Bus testuojami 2006 m. pabaigoje sukurti teismų informacin÷s sistemos moduliai, 
teikiamos pastabos bei pasiūlymai d÷l jų tobulinimo prieš diegiant šiuos modulius teismuose, 
siekiama, kad 2007 m. būtų sukurti ir įdiegti likę dar nesukurti teismų informacin÷s sistemos 
moduliai, dalyvaujama juos testuojant ir diegiant.  

4. Bus suformuota teismų informacin÷s sistemos saugos politika ir įdiegta visuose 
respublikos teismuose. 

Pagal kompetenciją įgyvendinant Lietuvos teis÷jų korpuso formavimo politiką bus 
tobulinamas duomenų, susijusių su teis÷jų paskyrimu, paaukštinimu, perk÷limu ir atleidimu iš 
pareigų, sisteminimas siekiant operatyviai teikti informaciją Lietuvos Respublikos Prezidentui, 
Teis÷jų tarybai, Atrankos komisijai bei konsultacijas pretendentams į teis÷jus bei teis÷jų karjeros 
siekiantiems asmenims.  

2007 m. planuojama ir toliau pl÷toti bei stiprinti tarptautinius ryšius (tiek Administracijos, 
tiek pagal kompetenciją visos teismų sistemos), kurių d÷ka įgytą patirtį būtų galima panaudoti 
tobulinant teismų savivaldos institucijų veiklą, vystant teismų nepriklausomumą. Ypač didelis 
d÷mesys bus skiriamas pažangių užsienio šalių teismų sistemų, teismų savivaldos institucijų bei jų 
konstitucinio nepriklausomumo analizei. Atliktos analiz÷s bus teikiamos Teis÷jų tarybai. Šių 
analizių pagrindu bus siekiama tobulinti ir Administracijos veiklą. 

Administracija sieks užtikrinti efektyvesnį teismų centralizuotą aprūpinimą prek÷mis ir 
paslaugomis, pagal galimybes dažniau lankysis Lietuvos teismuose, apžiūr÷s teismų pastatus, 
vertins jų būklę ir teiks pasiūlymus d÷l jų remonto tikslingumo. 

Be to, Administracija sieks tinkamai įgyvendinti Vidaus kontrol÷s ir vidaus audito įstatymo 
nuostatą – ne rečiau kaip kartą per trejus metus įvertinti vidaus kontrol÷s sistemos būklę 
kiekviename teisme. 

2007 m. II pusmetį planuojama persikelti į naujas modernias patalpas, kuriose bus galima 
rengti Teis÷jų tarybos bei kitų teismų savivaldos institucijų, darbo grupių pos÷džius, pasitarimus. 
Naujose patalpose bus galimyb÷ įrengti darbo vietą (-as) Teis÷jų tarybos vadovams, kad būtų 
palengvintas Teis÷jų tarybos vadovyb÷s administracinis darbas. 

Siekiant kuo didesnio Administracijos darbo efektyvumo 2007 m. ypač didelis d÷mesys bus 
skiriamas darbuotojų kvalifikacijos k÷limui, žinių tobulinimui. Šiam tikslui pasiekti planuojama 
peržiūr÷ti ir Administracijos struktūrą, kuri užtikrintų Administracijos atliekamų funkcijų 
veiksmingumą, įdiegti kompiuterinę gaunamų ir siunčiamų Administracijos dokumentų 
registravimo sistemą. 
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Tikimasi, kad 2007 m. planuojami įgyvendinti tikslai pagerins Administracijai pavestų 
funkcijų tinkamą įgyvendinimą bei tęstinumą.  

 

         
___________________ 

 
 

 


