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ĮŽANGA
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo pagrindu 2002
m. kovo 14 d. pri÷mus Nacionalin÷s teismų administracijos įstatymą 2002 m. geguž÷s 1 d. buvo
įsteigta ir prad÷jo veikti Nacionalin÷ teismų administracija (toliau – Administracija), kuriai buvo
pavesta aptarnauti teismų savivaldos institucijas, siekiant užtikrinti efektyvią teismų savivaldos
sistemos ir ją sudarančių institucijų veiklą.
Vykdydama Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytas funkcijas, Administracija 2007
m. organizavo teismų savivaldos institucijų pos÷džius, 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 teis÷jų
asmens bylas, Pretendentų į teis÷jus sąrašą bei Teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registrą.
Administracija taip pat vykd÷ teis÷jų darbo vietų (etatų) apskaitą, analizavo teis÷jų poreikį, teis÷jų
kaitos ir karjeros procesus, teik÷ pasiūlymus d÷l jų optimizavimo. Lietuvos Respublikos
Prezidentui, Teis÷jų tarybai ir Atrankos komisijai periodiškai buvo perduodami susisteminti
duomenys apie laisvas teis÷jų vietas teismuose ir apie jas užimti pretenduojančius asmenis.
Įgyvendindama savo uždavinius Administracija atliko įvairias analizes, teik÷ siūlymus,
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.
2007 metais savo veiklą s÷kmingai vykd÷ Vidaus audito skyrius. Šiandien galima
pasidžiaugti, kad teismų pirmininkai įsitikina vidaus audito svarba ir jo teikiama pagalba. Audituotų
teismų pirmininkai aktyviai prisideda taisant pasteb÷tus trūkumus ir neatitikimus teismų ūkin÷je ir
finansin÷je veikloje. Ryšk÷ja tendencija, kad vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo
operatyvumą nulemia ne tiek teismų finansin÷s galimyb÷s, kiek personalo kvalifikacija, jo
motyvacija savo darbo rezultatais, ir svarbiausia – teismų pirmininkų požiūris bei suinteresuotumas
gerinti teismų ūkinę ir finansinę veiklą.
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 2007 m. buvo analizuojami Administracijos ir teismų
ekonominiai finansiniai rodikliai, jų pokyčiai per paskutinius keletą metų; renkami teismų l÷šų
poreikiai einamiesiems ir 2008 metams, jie apibendrinami, analizuojami; rengiami teismams
numatomų skirti asignavimų paskirstymo projektai; rengiami raštai Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir Seimui d÷l teismų finansavimo.
Spartūs šalies ekonomin÷s pl÷tros tempai teigiamai veikia valstyb÷s biudžeto pajamas, tai
savo ruožtu lemia didesnį l÷šų skyrimą teismų vykdomoms funkcijoms realizuoti. Bendrai sutelktos
Teis÷jų tarybos ir Administracijos pastangos l÷m÷ galimybę užtikrinti teismų finansavimo augimą:
2006 m. teismams buvo skirta 142 635 tūkst. Lt, 2007 m. – 151 568 tūkst. Lt, o 2008 m. – 176 869
tūkst. Lt valstyb÷s biudžeto asignavimų.
Kadangi Administracija yra atsakinga už oficialiąją teismų statistiką, kas pusmetį buvo
surenkama, 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 vienas pagrindinių rodiklių, kuriuo remiantis yra
vertinamas teis÷jo, teismo darbas. Sprendžiant klausimus d÷l teis÷jų skaičiaus teisme nustatymo taip
pat remiamasi šiais duomenimis.
2007 metais buvo pl÷totas bendradarbiavimas 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
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ir įstatymų leidžiamosios valdžios nepriklausomas teismų savivaldos bei jų administravimo
institucijas. Toks 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.
2007 m. pabaigoje Administracija persik÷l÷ į naujas patalpas, kuriose yra sudarytos sąlygos
dirbti Teis÷jų tarybai, Teis÷jų garb÷s teismui, Teis÷jų etikos ir drausm÷s, Atrankos bei Egzaminų
komisijoms, įvairioms darbo grup÷ms, kas leidžia s÷kmingai tęsti prad÷tus bei vykdyti naujus
teismų savivaldos sistemos tobulinimo darbus.
Pri÷mus naujos redakcijos Teismų įstatymą, teismų savivaldos sistemai bei Administracijai
prasid÷s pokyčių, naujų uždavinių, o kartu ir brandos etapas, kurį Administracija yra pasirengusi
sutikti.

Nacionalin÷s teismų administracijos
direktorius

Raimondas Bakšys
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE NACIONALINĘ TEISMŲ
ADMINISTRACIJĄ
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, kad Lietuvos teismų savivaldos institucijos ir teismų sistema
veiktų efektyviai. 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.
2007 m. lapkričio 8 d., suderinus su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku,
Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-80 patvirtinta nauja Administracijos struktūra, kurioje
numatyta 60 etatų: 1 įstaigos vadovo, 44 karjeros valstyb÷s tarnautojų, 15 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis. 2007 metais priimta 16 darbuotojų, atleisti – 6.
NACIONALINöS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
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Administracijos darbuotojų amžiaus vidurkis – 37 metai. Moterys sudaro 64 proc., vyrai –
36 proc. visų darbuotojų. Administracijos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja
įvairiuose mokymuose. 2007 metais 22 Administracijos darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos k÷limo
kursuose, mokymuose (iš jų 7 – įvadinio mokymo bendrosios programos renginiuose, 5 – vidaus
auditorių kvalifikacijos k÷limo kursuose, 9 – užsienio kalbų mokymuose).
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2. NACIONALINöS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ
KOMPETENCIJA
Administracijai įstatymų priskirtas funkcijas įgyvendina šie skyriai: Teis÷s ir personalo
skyrius, Teismų veiklos analiz÷s skyrius, Tarptautinių santykių 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 teis÷s 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 skyriaus kompetencijai priskirtus pasiūlymus,
pareiškimus ir skundus, teikia informaciją piliečiams.
Tarptautinių santykių skyrius organizuoja ir koordinuoja Administracijos, teismų
savivaldos institucijų bendradarbiavimą su kitų valstybių įstaigomis ir institucijomis bei
tarptautin÷mis organizacijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos
klausimais, renka, sistemina ir teikia informaciją apie kitų valstybių praktiką teismų ir teismų
savivaldos klausimais, atlieka Administracijos ir teismų savivaldos institucijų tinkamam funkcijų
įgyvendinimui reikalingų dokumentų vertimus.
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. Sudaro Administracijos išlaidų sąmatas, analizuoja skirtų l÷šų panaudojimą,
rengia Administracijos strateginį veiklos planą.
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, skelbia Administracijos
interneto svetain÷je informaciją visuomenei apie teismų savivaldos institucijų ir 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 skyrius 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
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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 organizuoja ir užtikrina centralizuotą teismų aprūpinimą
reikiamomis prek÷mis ir paslaugomis, platina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenius, teikia pasiūlymus d÷l Administracijos ir teismų
materialinių sąlygų gerinimo, registruoja ir tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją.
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3. NACIONALINöS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS VEIKLA
3.1. TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ, TEISöJŲ TARYBOS SUDARYTŲ DARBO
GRUPIŲ APTARNAVIMAS

Administracijos atliekamas teismų savivaldos institucijų ir darbo grupių aptarnavimas, jų
pavedimų vykdymas ir visapusiška pagalba įgyvendinant joms pavestas funkcijas yra ypač svarbi,
nes jų narių laikas šiai veiklai yra ribotas d÷l tiesioginių savo (dažniausiai – teis÷jo) pareigų
vykdymo. Per ataskaitinį laikotarpį:
1. Parengta Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų 2006 metų veiklos
apžvalga.
2. Parengta medžiaga 16 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, taip pat medžiaga klausimams d÷l patarimo
Respublikos Prezidentui skirti, perkelti, paaukštinti ar atleisti iš pareigų teis÷jus, teismo
pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus ar skyriaus pirmininkus ir kt., parengta 212 Teis÷jų tarybos
nutarimų projektų; surašyta 16 Teis÷jų tarybos pos÷džių protokolų.
3. Surašyti 7 Teis÷jų etikos ir drausm÷s komisijos pos÷džių protokolai, parengti 27 Teis÷jų
etikos ir drausm÷s komisijos priimtų sprendimų projektai.
4. Surašyti 3 Teis÷jų garb÷s teismo pos÷džių protokolai, parengti 3 Teis÷jų garb÷s teismo
priimtų sprendimų projektai.
5. Teismų savivaldos institucijų pavedimu rengti įvairių raštų projektai teismams, kitoms
valstyb÷s institucijoms, taip pat asmenims.
6. Apibendrinti Teis÷jų tarybos 2006 m. priimti nutarimai. Jie buvo sugrupuoti pagal
sprendžiamas problemas. Kaip paprastai daugiausia nutarimų buvo priimta d÷l teis÷jų korpuso
formavimo, d÷l parengtų teis÷s aktų projektų patvirtinimo, darbo grupių sudarymo, finansinių
klausimų.
7. Kas ketvirtį teiktos ataskaitos Teis÷jų tarybai apie Teis÷jų tarybos nutarimų vykdymą.
8. Suorganizuoti 58 Teis÷jų tarybos sudarytų darbo grupių pos÷džiai. Darbo grup÷ms
pavestiems uždaviniams įgyvendinti atliktos įvairios analiz÷s, apibendrinimai, parengtos išvados,
pasiūlymų projektai, ieškota užsienio valstybių teis÷s aktų analogiškais klausimais, daryti jų
vertimai, rinkti kiti darbo grup÷ms reikalingi duomenys. Surašyti 58 darbo grupių pos÷džių
protokolai. Atlikta darbo grupių veiklos apžvalga, kurioje išd÷styta, kaip buvo sprendžiami darbo
grup÷ms pavestas klausimas.
3.2. TEISöJŲ KORPUSO FORMAVIMO KLAUSIMAI

2007 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, o 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, užklausia kompetentingų institucijų bei darboviečių apie asmenų reputaciją, asmenines
ir dalykines savybes. Administracija susistemina turimus duomenis ir pateikia juos Lietuvos
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Respublikos Prezidentui, Teis÷jų tarybai ir Atrankos komisijai, tokiu būdu pad÷dama šioms
institucijoms įgyvendinti joms priskirtas funkcijas.
Administracijos veikla, susijusi su teis÷jų korpuso formavimu:
1. Užregistruota 30 prašymų leisti laikyti pretendentų į teis÷jus egzaminą. Parengti
užklausimai valstyb÷s, savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmon÷ms ir (ar) organizacijoms, 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 pretendento
asmenines ir dalykines savybes. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pretendentų į teis÷jus egzaminą
pageidavo ir gal÷jo laikyti 58 asmenys.
2. Organizuoti 4 pretendentų į teis÷jus egzaminai. Į juos pakviesti 74 asmenys. Į egzaminus
atvyko 44 asmenys, egzaminą išlaik÷ 25, t. y. 57 proc. laikiusių egzaminą asmenų. 2006 m. iš 41
laikiusiojo, egzaminą išlaik÷ 16 asmenų. Surašyti 4 Pretendentų į teis÷jus egzamino komisijos
pos÷džių protokolai ir 44 nutarimai.
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. 2007 m. į Pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašą buvo įrašyti 27
asmenys. Tiek pat asmenų į šį sąrašą buvo įrašyta ir 2006 m. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
šiame sąraše iš viso buvo 20 asmenų.
4. Techniškai aptarnauta Atrankos komisija: rinkta medžiaga pos÷džiams, surašyta 16
pos÷džių protokolų, 46 išvadų projektai, vykdyti Atrankos komisijos pirmininko pavedimai, atlikti
kiti su Atrankos komisijos veikla susiję darbai.
Per 2007 m. Atrankos komisija atrinko pretendentus į šias pareigas: Vilniaus apygardos
teismo teis÷jų, Kaišiadorių rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Lietuvos apeliacinio teismo teis÷jų,
Vilniaus apygardos administracinio teismo teis÷jų, Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo teis÷jų,
Klaip÷dos apygardos teismo teis÷jų, Kauno apygardos teismo teis÷jų, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teis÷jų, Vilniaus miesto 1 apylink÷s teismo teis÷jų, Klaip÷dos apygardos
administracinio teismo teis÷jų, Alytaus rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Vilniaus miesto 1 apylink÷s
teismo pirmininko pavaduotojo, Palangos miesto apylink÷s teismo pirmininko, Kretingos rajono
apylink÷s teismo pirmininko, Vilkaviškio rajono apylink÷s teismo pirmininko, Šiaulių miesto
apylink÷s teismo pirmininko, Šiaulių miesto apylink÷s teismo pirmininko pavaduotojo, Taurag÷s
rajono apylink÷s teismo pirmininko, Panev÷žio miesto apylink÷s teismo pirmininko pavaduotojo,
Alytaus rajono apylink÷s teismo pirmininko, Utenos rajono apylink÷s teismo pirmininko, Vilniaus
miesto 4 apylink÷s teismo pirmininko, Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismo pirmininko, Vilniaus
miesto 2 apylink÷s teismo pirmininko pavaduotojo, Vilniaus apygardos teismo pirmininko, Vilniaus
miesto 4 apylink÷s teismo teis÷jo, Šilal÷s rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Marijampol÷s rajono
apylink÷s teismo teis÷jo, Kauno miesto apylink÷s teismo teis÷jų, Kauno rajono apylink÷s teismo
teis÷jų, Trakų rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Prienų rajono apylink÷s teismo teis÷jo, Panev÷žio
apygardos teismo teis÷jo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo,
Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojo, Joniškio rajono apylink÷s teismo
pirmininko, Var÷nos rajono apylink÷s teismo pirmininko.
5. Tvarkyti teis÷jų, pageidaujančių būti perkeltais į kitus tos pačios pakopos teismus bei
paskirtais teismų pirmininkais, pirmininkų pavaduotojais bei skyrių pirmininkais, sąrašai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso buvo 21 teis÷jas, įrašytas į Teis÷jų, pageidaujančių būti
perkeltais į kitus tos pačios pakopos teismus, sąrašą, ir 90 teis÷jų, įrašytų 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.
6. Tvarkytas Teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registras. Duomenys apie asmenis, įrašytus
į šį registrą, teikti Atrankos komisijai, Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Teis÷jų tarybai. Nuo
2007 m. pradžios Administracijos direktoriaus įsakymais į Teis÷jų karjeros siekiančių asmenų
registrą įrašyti 47 asmenys (41 teis÷jas ir 6 socialinių mokslų daktarai). Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje šiame registre iš viso buvo įrašyti 138 asmenys.
7. Lietuvos Respublikos Prezidentui teikti teis÷jų, teismų pirmininkų, pirmininkų
pavaduotojų ir skyrių pirmininkų, kuriems pasibaigia įgaliojimų laikas, sąrašai.
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8. 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. 2007 m. apygardų teismų pirmininkų sudarytoms teis÷jų
vertinimo komisijoms pateikta informacija d÷l 20 teis÷jų, kuriems baig÷si penkerių metų skyrimo
laikas, ir d÷l 39 teis÷jų, nuo kurių skyrimo į pareigas pra÷jo dveji metai.
9. Tvarkyta informacija apie teis÷jų paskyrimą, perk÷limą, karjerą, įgaliojimų pratęsimą,
atleidimą ir kt.:
2007 m. 25 asmenys paskirti teis÷jais 5 metams, į kitus tos pačios pakopos teismus perkelta
10 teis÷jų, į aukštesn÷s pakopos teismus paskirti 35 teis÷jai. Iš pareigų buvo atleista 17 teis÷jų (9 –
pasibaigus įgaliojimų laikui ir/ar sulaukę pensinio amžiaus, 6 – savo noru, 1 – pažeminęs teis÷jo
vardą, 1 – įsiteis÷jus apkaltinusiam teismo nuosprendžiui).
2007 m. pasibaigus penkerių metų teis÷jo įgaliojimų laikui 25 teis÷jų įgaliojimai buvo
pratęsti iki 65 metų amžiaus. Pasibaigus įgaliojimų laikui 3 teis÷jai buvo atleisti iš apylink÷s teismų
pirmininkų pareigų, 3 teis÷jai – iš apylinkių teismų pirmininkų pavaduotojų pareigų ir 3 – iš teismų
skyriaus pirmininkų pareigų. 25 teis÷jai paskirti teismų pirmininkais, 4 – pirmininkų pavaduotojais
ir 2 – teismų skyriaus pirmininkais.
10. Tvarkyta teis÷jų darbo vietų (etatų) apskaita, analizuotas teis÷jų poreikis, teis÷jų kaitos ir
karjeros procesai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lietuvos Respublikos teismuose buvo 776
etatai, iš jų 745 užimti. Informacija apie laisvus teis÷jų etatus teismuose skelbta Administracijos
interneto svetain÷je.
11. Administracijos direktorius pasiraš÷ 111 įsakymų, susijusių su teis÷jų korpuso
formavimu:
- d÷l leidimo laikyti pretendentų į teis÷jus egzaminą – 29 įsakymus;
- d÷l įrašymo į Pretendentų į laisvas apylink÷s teismo teis÷jų vietas sąrašą – 27 įsakymus;
- d÷l įrašymo į Teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registrą – 47 įsakymus;
- d÷l išbraukimo iš Teis÷jų karjeros siekiančių asmenų registro (savo noru) – 4 įsakymus;
- d÷l atsisakymo leisti laikyti pretendentų į teis÷jus egzaminą – 4 įsakymus.
12. Tvarkytos teis÷jų asmens bylos ir Teis÷jų registras.
13. Išduoti 48 tarnybiniai teis÷jo pažym÷jimai.
14. Teikta metodin÷ pagalba teismams personalo klausimais.

3.3. TEISMŲ VEIKLOS ANALIZö

Ataskaitiniu laikotarpiu ir toliau analizuotas teismų organizacinis darbas, siekiant išaiškinti
teismų veiklos poslinkius, tobulintinas teismų veiklos organizavimo sritis. Atlikti atskirų kategorijų
bylų apibendrinimai, siekiant išaiškinti ir pateikti reikiamus duomenis Lietuvos ir Europos Sąjungos
institucijoms:
1. Vadovaujantis Administravimo teismuose nuostatų 22 punktu, surinkti duomenys apie
bylas, kurių nagrin÷jimas užsitęs÷ ilgiau kaip 1 metus, apibendrintos užsitęsusio bylų nagrin÷jimo
priežastys pateiktos Teis÷jų tarybai ir teismams.
2. Vadovaujantis Nacionalin÷s teismų administracijos įstatymo 2 str. 1 d. 4 p., 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 2007 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 13P-35
pasiūl÷ Lietuvos Respublikos Prezidentui padidinti teis÷jų skaičių Vilniaus miesto 2, Druskininkų
miesto, Mažeikių, Jonavos, Utenos rajonų apylinkių teismuose, o 2007 m. gruodžio 14 d. nutarimu
Nr. 13P-207 – sumažinti teis÷jų skaičių Šiaulių rajono apylink÷s teisme atitinkamai padidinant
teis÷jų skaičių Šiaulių miesto apylink÷s teisme.
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3. Vadovaujantis Teismų įstatymo 125 straipsnio 5 punktu bei Teis÷jų tarybos reglamento
77 punktu, surinkta informacija, kaip vykdomi Teis÷jų tarybos nutarimai, 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.
4. Teis÷jų tarybos 2006 m. rugs÷jo 15 d. nutarimu Nr. 13P-530 Administracija įpareigota
rinkti informaciją iš teismų d÷l problemų, kylančių įteikiant procesinius dokumentus, bei galimų jų
sprendimo būdų. Administracijai yra pavesta parengti ir platinti informacinio pobūdžio medžiagą,
skirtą pašto paslaugas teikiančioms įmon÷ms d÷l teismų procesinių dokumentų įteikimo.
Administracijos atstovai dalyvavo susitikime su AB „Lietuvos paštas“ ir teismų atstovais.
Susitikimo metu buvo spręstos problemos, kylančios įteikiant procesinius dokumentus.
Bendradarbiavimas su teismų ir pašto paslaugas teikiančių įmonių atstovais yra tęsiamas.
5. Teisingumo ministerijos prašymu atlikta apylinkių teismų darbo krūvių pokyčių analiz÷,
susijusi su Policijos departamento eismo priežiūros pareigūnų nagrin÷jamų administracinių teis÷s
pažeidimų bylų perdavimu nagrin÷ti apylinkių teismams.
6. Europos Sąjungos bei Lietuvos institucijų prašymu atlikta įvairi teismų veiklos statistinių
duomenų analiz÷.
3.4. TEISMŲ STATISTIKA

Statistiniai duomenys yra vienas iš rodiklių, kuriais remiantis yra vertinamas teis÷jo, teismo
darbas, apskaičiuojami darbo krūviai. Šiais duomenimis taip pat remiamasi sprendžiant klausimus
d÷l teis÷jų skaičiaus teisme nustatymo.
2007 metų pradžioje bei viduryje iš Lietuvos Respublikos teismų informacin÷s sistemos
LITEKO surinkti, patikrinti teismų veiklos 2006 metų ir 2007 metų I pusmečio rodikliai. Atskirų
teismų ataskaitos buvo sugeneruotos iš teismų informacin÷je sistemoje užregistruotų duomenų.
Buvo sudarytos suvestin÷s ataskaitos respublikos mastu ir pateiktos Teis÷jų tarybai, teismams,
Teisingumo ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Paruoštų 2006 metų ataskaitų
pagrindu parengta „Lietuvos teismų statistikos apžvalga (2006 metų ataskaita)“.
Statistikos ataskaitų pagrindu 2007 metais Administracija pareng÷ apie 500 pažymų apie
teis÷jų darbą.
Administracija rinko ir teik÷ pagal paklausimus teismų statistinius duomenis:
1. Surinkti ir Generalinei prokuratūrai pateikti duomenys apie 2006 metais ir 2007 metų I
pusmetį išnagrin÷tų bylų skaičių ir jose taikytą baudžiamojo poveikio priemonę – turto
konfiskavimą pagal Baudžiamojo kodekso 182 (sukčiavimas) ir 199 (kontrabanda) straipsnius.
2. Surinkti ir JAV ambasadai pateikti duomenys (bylų, nuteistų asmenų skaičius, bausmių
rūšys ir kt.) apie teismuose nagrin÷tas bylas d÷l neteis÷to disponavimo narkotin÷mis ir
psichotropin÷mis medžiagomis, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, prekybos
žmon÷mis.
3. Surinkti ir Užsienio reikalų ministerijai pateikti statistiniai 2004–2007 m. duomenys apie
Lietuvos Respublikos teismuose išnagrin÷tas ir nagrin÷jamas baudžiamąsias bylas pagal
Baudžiamojo kodekso 99 (genocidas), 100 (tarptautin÷s teis÷s draudžiamas elgesys su žmon÷mis),
169 (diskriminavimas d÷l tautyb÷s, ras÷s, lyties, kilm÷s, religijos ar kitos grupin÷s priklausomyb÷s),
170 (kurstymas prieš bet kokios tautos, ras÷s, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) ir 312 (kapo
išniekinimas) straipsnius.
4. Surinkta ir Ūkio ministerijai pateikta informacija apie civilines bylas (LITEKO bylų
korteles su pagrindine bylos informacija, bylos eiga ir galutiniais sprendimais) d÷l viešųjų pirkimų
2005–2006 metais.
5. Surinkti ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
pateikti duomenys apie 2006 metais ir 2007 metų I pusmetį išnagrin÷tų bylų skaičių, jų išk÷limo
datą, nuteistus ir išteisintus asmenis pagal Baudžiamojo kodekso 147 (prekyba žmon÷mis), 307
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(pelnymasis iš kito asmens prostitucijos), 308 (įtraukimas į prostituciją), 309 (disponavimas
pornografinio turinio dalykais) straipsnius.
6. Surinkti ir Narkotikų kontrol÷s departamentui pateikti duomenys (bylų, nuteistų asmenų
skaičius, bausmių rūšys ir kt.) apie 2006 metais teismuose nagrin÷tas bylas d÷l neteis÷to
disponavimo narkotin÷mis ir psichotropin÷mis medžiagomis.

3.5. INFORMACINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRAVIMAS, PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS

3.5.1. Teismų informacin÷s sistemos LITEKO administravimas, priežiūra ir tobulinimas
Lietuvos teismų informacin÷s sistemos nuostatai, patvirtinti Teismų tarybos 2006 m. vasario
11 d. nutarimu Nr.13P-435, nustato, kad Administracija yra LITEKO valdytoja. Šiais nuostatais
Administracija įpareigota užtikrinti nenutrūkstamą LITEKO veiklą, tvarkyti LITEKO centrinę
duomenų bazę ir jos archyvą, kaupti ir saugoti iš vietinių duomenų bazių tvarkytojų gautus
LITEKO duomenis, tvarkyti centrin÷je duomenų baz÷je kaupiamus duomenis, klasifikatorius ir juos
centralizuotai atnaujinti vietin÷se duomenų baz÷se, užtikrinti centrin÷s duomenų baz÷s duomenų
saugų perdavimą tinklais, aptarnauti programinę tinklo įrangą ir kt. Vykdant šias funkcijas, 2007
metais:
1. Nuolat steb÷tas respublikinio teismų tinklo darbas, diagnozuoti, analizuoti, šalinti
sutrikimai tinkle; sprendžiant problemas d÷l žinybinio tinklo, teismų informatikai konsultuoti
teismų tarnybinių stočių (serverių) funkcionavimo klausimais.
2. Užtikrinta, kad centrin÷ tarnybin÷ stotis veiktų be sutrikimų, reguliariai į magnetines
juostas kopijuota šios stoties informacija.
3. Bendradarbiaujant su UAB „Leksinova“ ir UAB „BlueBridge“ pašalinti Klaip÷dos miesto
apylink÷s teismo, Visagino miesto apylink÷s teismo ir Lazdijų rajono apylink÷s teismo tarnybinių
stočių gedimai.
4. Centriniame sistemos mazge įdiegti nauji, našesni komutatoriai, užtikrinantys greitesnį,
patikimesnį centrinio sistemos mazgo įrenginių ryšį.
5. Nuolat prižiūr÷tas vietinių teismų serverių informacijos replikavimas į centrinį sistemos
serverį.
6. Sistemoje registruoti naujai paskirti, perkelti iš vieno teismo į kitą teismą teis÷jai; iš
sistemos vartotojų sąrašo šalinti netekę teis÷s dirbti su sistema vartotojai.
7. Pasirašius duomenų teikimo sutartis su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s atstovo prie Europos žmogaus teisių teismo tarnyba ir Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija, parengtos prieigos šių tarnybų darbuotojams teikiamos informacijos paieškai
teismų informacin÷je sistemoje.
8. Aptarnautas teismų tinklo elektroninio pašto serveris, kurtos, papildytos, anuliuotos
elektroninio pašto d÷žut÷s, teiktos konsultacijos d÷l pašto sistemos naudojimo, šalinti pašto
sistemos sutrikimai.
9. Įdiegtas pašto (spam) filtras, nepraleidžiantis nepageidaujamų bei žalingų elektroninių
žinučių į teismų sistemos pašto serverį ir vartotojų elektroninio pašto d÷žutes.
10. Administracijai keliantis į naujas patalpas perkeltas centrinis teismų informacin÷s
sistemos mazgas.
3.5.2. Nacionalin÷s teismų administracijos informacin÷s infrastruktūros palaikymas bei
tobulinimas
Siekiant Administracijos darbuotojams sudaryti visas sąlygas produktyviai dirbti, buvo
rūpinamasi kompiuterių ir kitos technikos priežiūra: prižiūr÷tas vietinis kompiuterinis tinklas, teikta
pagalba kompiuterių vartotojams, atliktas eksploatacinių medžiagų (tonerių, rašalų) įsigijimas ir
keitimas, paruošti darbui 2006 m. pabaigoje įsigyti kompiuteriai. Kurtos, papildytos, anuliuotos
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Administracijos darbuotojų elektroninio pašto d÷žut÷s, teiktos konsultacijos d÷l pašto sistemos
naudojimo, šalinti pašto sistemos sutrikimai.
Taip pat parengti reikalavimai Administracijos salių garso, vaizdo ir vertimų sistemoms,
kuriais remiantis buvo suprojektuotos ir įrengtos sal÷s.
Administracijai persik÷lus į naujas patalpas, serverin÷je sumontuota ir sujungta vietinio
kompiuterinio tinklo pasyvioji ir aktyvioji dalis (tarnybin÷s stotys, komutatoriai, maršrutizatoriai,
komutacin÷s panel÷s ir t. t.), darbuotojų kompiuteriai įjungti į naująjį vietinį kompiuterinį tinklą,
įdiegti ir sukonfigūruoti tinkliniai spausdintuvai, užtikrintas ryšys su internetu.
2007 m. buvo tobulinama Administracijos interneto svetain÷. Joje iš esm÷s patobulinta
Teis÷jų tarybos nutarimų paieška, pagerintas skelbimų apie darbo grupių pos÷džius
informatyvumas. Svetain÷ papildyta naujomis temomis „Teis÷jų biografijos“ ir „Teismin÷
mediacija“.

3.6. BIUDŽETO PROJEKTŲ FORMAVIMAS

3.6.1. Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą,
Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą) biudžeto projektų
formavimas
Pagal Nacionalin÷s teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio 1 ir 2 punktus,
Administracija renka ir analizuoja teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos
apeliacinį teismą ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą) pasiūlymus d÷l biudžeto projektų bei
teikia Teis÷jų tarybai biudžeto asignavimų paskirstymo teismams projektą, analizuoja valstyb÷s
investicijų teismams poreikius, parengia apibendrintus pasiūlymus d÷l teismų investicijų projektų
sudarymo ir įtraukimo į valstyb÷s investicijų programą ir pateikia juos Teis÷jų tarybai. 2007 metais
vykdant šią funkciją:
1. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkti 2007 metų strateginiai
planai bei programų sąmatos (forma BFP-1), išlaidų prek÷ms ir paslaugoms skaičiavimai (forma
BFP-2), darbo užmokesčio skaičiavimai (forma BFP-3). Programų sąmatose teismai pasitvirtino
2007 metams gautus asignavimus pagal išlaidų straipsnius ir ketvirčius. Visi gauti duomenys
apibendrinti ir susisteminti, parengta bendra apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių
teismų 2007 metų išlaidų straipsnių suvestin÷, darbo užmokesčio apskaičiavimų suvestin÷.
2. Atlikta 2006 m. apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų ekonominių –
finansinių rodiklių analiz÷ (kiekvieno teismo atskirai ir visų teismų suvestin÷), išanalizuoti teismų
faktinių išlaidų pokyčiai pagal išlaidų grupes, palygintos teismų planin÷s išlaidos su faktin÷mis
išlaidomis.
3. Parengta 2006 m. apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų finansavimo ir
išlaidų apžvalga su grafine medžiaga.
4. Atlikta apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų valstyb÷s biudžeto
asignavimų 2003–2007 m. analiz÷, parengta apžvalga su grafine medžiaga.
5. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkta ir apibendrinta
informacija apie 2007 m. patvirtintas teismų darbuotojų (teis÷jų, valstyb÷s tarnautojų, darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis) pareigybes ir jų darbo užmokestį.
6. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkta ir apibendrinta
informacija apie teismuose panaudotas l÷šas, skirtas patalpų remontui, kurios pagrindu atlikta
analiz÷.
7. Atlikta naujų pareigybių steigimo ir esančių pareigybių skaičiaus didinimo apygardų,
apygardų administraciniuose ir apylinkių teismuose poreikių analiz÷, atsižvelgiant į galimybes
keisti Teis÷jų tarybos 2007 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 13P-13 patvirtintas tipines teismų
struktūras.
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8. Apskaičiuotas papildomų l÷šų poreikis 2008 m. valstyb÷s tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, d÷l apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių teismų tipinių
struktūrų pakeitimų, patvirtintų Teis÷jų tarybos 2007 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 13P-36.
9. Surinkti duomenys iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų apie 2008
m. l÷šų poreikį remontams teismuose, atlikta analiz÷, parengta suvestin÷. Suvestin÷ pateikta darbo
grupei „Teismų biudžetiniams klausimams nagrin÷ti“.
10. Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. geguž÷s 9 d. dekreto Nr. 1K-959 „D÷l
Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 10 d. dekreto Nr. 129 „D÷l apylinkių teismų teis÷jų
skaičiaus“ pakeitimo“ įgyvendinimui apskaičiuotas 2008 m. l÷šų poreikis apylinkių teismams. Šiuo
dekretu padidinus teis÷jų skaičių, apylinkių teismuose taip pat įsteigta 11 teis÷jų pad÷j÷jų, 11
pos÷džių sekretorių pareigybių ir 7 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigyb÷s.
11. Apskaičiuotas papildomų l÷šų 2008 metams poreikis kiekvienam apylink÷s, apygardos
ir apygardos administraciniam teismui:
- d÷l teis÷jų ir valstyb÷s tarnautojų priedų padid÷jimo už stažą;
- d÷l valstyb÷s tarnautojų pareigin÷s algos bazinio dydžio padidinimo iki 490 Lt;
- d÷l valstyb÷s tarnautojų pareiginių algų koeficientų pakeitimo (1-9 kategorijoms);
- d÷l tarnybinių atlyginimų koeficientų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,
padidinimo;
- d÷l minimaliosios m÷nesin÷s algos padidinimo iki 800 Lt;
- d÷l bazin÷s m÷nesin÷s algos padidinimo iki 128 Lt.
12. Parengta apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių teismų papildomų l÷šų
poreikio (kiekvienam teismui) 2008 m. detali darbo užmokesčio ir kitų išlaidų straipsnių analiz÷
pagal priežastis.
13. Apskaičiuotas papildomų l÷šų poreikis kiekvienam apylink÷s, apygardos ir apygardos
administraciniam teismui valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiui 2008 m. ir 2009 m. pagal
„Valstyb÷s tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir pried÷lio pakeitimo ir įstatymo papildymo 2, 3
priedais įstatymo projektą“.
14. Vadovaujantis Teis÷jų tarybos 2007 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 13P-59
apskaičiuotas tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir l÷šų jiems įsigyti poreikis apygardų,
apygardų administracinių ir apylinkių teismams.
15. Parengtas numatomų 2008 m. valstyb÷s biudžeto asignavimų paskirstymo teismams
projektas, asignavimų poreikio ir numatomų asignavimų projektų suvestin÷s.
16. Parengta 2008 m. valstyb÷s investicijų programos teismams projektų lyginamoji analiz÷.
Teis÷jų tarybos 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 13P-505 pritarto 2007–2009 metų valstyb÷s
investicijų programos teismams projekto 2008 metų duomenys palyginti su Teisingumo
ministerijos 2007-06-04 rašto Nr. (1.37)-7R-5571 priedo „2008–2010 metų valstyb÷s investicijų
programos projektas“ 2008 metų duomenimis.
3.6.2. Nacionalin÷s teismų 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 2007 metų Administracijos trijų programų biudžeto išlaidų sąmatos su
skaičiavimais, sudaryta šių programų sąmatų suvestin÷, atliktas l÷šų paskirstymas ketvirčiais,
patikslinti darbo užmokesčio ir kitų išlaidų skaičiavimai.
2. Patikslintas Administracijos 2007 metų strateginis veiklos planas.
3. Parengta ir Finansų ministerijai pateikta Administracijos 2006 metų programų uždavinių
įgyvendinimo vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita.
4. Parengta ir Finansų ministerijai bei Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetui prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pateikta informacija apie investicijų projektų vykdymą 2006
metais.
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5. Atlikti skaičiavimai ir Finansų ministerijai pateikta informacija apie darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičių, jų darbo užmokestį bei papildomą l÷šų poreikį, susijusį
su minimalios m÷nesin÷s algos didinimu.
6. Vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, parengtas Administracijos strateginis
veiklos planas 2008–2010 metams: atlikus išorin÷s ir vidin÷s aplinkos veiksnių bei SSGG
(stiprybių, silpnybių, galimybių, gr÷smių) analizę, numatyta Administracijos misija, strateginiai
tikslai, vykdomų programų tikslai, uždaviniai, priemon÷s bei vertinimo kriterijai; atlikti biudžeto
l÷šų poreikio ekonominiai-finansiniai skaičiavimai. Užpildytos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2007 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 194 patvirtintos strateginio plano formos.
7. Parengti ir Finansų ministerijai pateikti Administracijos investicijų projektai, kuriuos
siūloma įtraukti į 2008–2010 m. valstyb÷s investicijų programos projektą.
8. Apskaičiuotas papildomų l÷šų poreikis d÷l valstyb÷s tarnautojų pareigin÷s algos bazinio
dydžio padidinimo iki 490 Lt.
9. Parengti raštų projektai Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Finansų ministerijai
d÷l papildomų l÷šų skyrimo 2007 ir 2008 metams.
10. Parengti raštų projektai Finansų ministerijai d÷l papildomų l÷šų skyrimo
Administracijos investicijų projekto „Pastato Vilniuje, L.Sapiegos g. 15 rekonstravimas“ darbų
užbaigimui bei kitoms reikm÷ms 2007–2008 metams.
11. Parengta Administracijos metin÷ finansin÷ atskaitomyb÷.
12. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pateiktos
Administracijos 2007 m. I, II, III ketvirčių ir metin÷ statistikos ataskaitos.
13. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos pateiktos kiekvieno m÷nesio
ir metų ataskaitos.
14. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateiktos 2007 m. I, II,
III ketvirčių ir metų ataskaitos.
15. Finansų ministerijos Valstyb÷s iždo departamentui pateiktos kiekvieno m÷nesio
ataskaitos.
16. Kiekvieną m÷nesį atlikta Administracijos faktinių biudžeto l÷šų analiz÷ ir teikta Finansų
ministerijai biudžeto sąmatos pakeitimui.

3.7. PROGRAMŲ VYKDYMAS

3.7.1. Programos „Teismų centralizuotas aptarnavimas“ vykdymas
Vykdant programą „Teismų centralizuotas aptarnavimas“:
1. Parengti programos „Teismų centralizuotas aptarnavimas“ finansin÷s atskaitomyb÷s
dokumentai.
2. Tvarkyta biudžeto l÷šų teismų centralizuotam aptarnavimui apskaita.
3. Tobulinta užsakytų pagal sutartį blankų gavimo ir išdavimo teismams apskaita. Teismams
2007 m. buvo užsakyta ir išduota blankų už 84,1 tūkst. Lt (812200 vnt.).
4. Teismams nupirkta 41 teis÷jų mantija už 15,1 tūkst.
5. Teismams nupirkta ilgalaikio turto už 133,9 tūkst. Lt. 2007 m. nupirkta teismams skirta
buhalterin÷ programin÷ įranga: finansų valdymo sistema ir darbo užmokesčio sistema. Teis÷jų
tarybos reikm÷ms nupirktas kopijavimo aparatas. Teis÷jų tarybos pavedimu įsigyta Teismų
savivaldos institucijų interneto svetain÷.
6. Apskaičiavo ir apmok÷jo Teis÷jų tarybos pavedimu į komandiruotes vykusių asmenų
komandiruočių išlaidas, kurios sudar÷ 33 tūkst. Lt.
3.7.2. Programos „Teis÷jų pensinis aprūpinimas“ vykdymas
Vykdant programą „Teis÷jų pensinis aprūpinimas“:
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1. Parengti programos „Teis÷jų pensinis aprūpinimas“ finansin÷s atskaitomyb÷s dokumentai.
2. 11 asmenų paskirta teis÷jų valstybin÷ pensija. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimą „D÷l Lietuvos Respublikos teis÷jų valstybinių
pensijų įstatymo 4 straipsnio (2002 m. liepos 2 d., 2007 m. lapkričio 4 d., 2005 m. geguž÷s 19 d.,
2006 m. birželio 8 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 4 teis÷jų valstybin÷s
pensijos gav÷jams nutraukti permok÷tos pensijos išskaitymai ir 3 dirbusiems teis÷jų valstybin÷s
pensijos gav÷jams atnaujintas pensijos mok÷jimas. Iš viso 2007 m. pabaigoje teis÷jų valstybines
pensijas gavo 45 asmenys.
3. Tvarkyta biudžeto l÷šų teis÷jų valstybin÷ms pensijoms apskaita, apskaičiuotos ir
išmok÷tos teis÷jų valstybin÷s pensijos. 2007 m. buvo išmok÷ta teis÷jų valstybinių pensijų už 512,7
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. Teiktos konsultacijos teis÷jų valstybinių pensijų klausimais.

3.8. VIDAUS AUDITAI

2007 metais Administracijos vidaus auditoriai atliko 13 auditų, iš jų 11 planinių ir 2
neplaninius, Vilniaus apygardos prokuratūros pavedimu. Planiniai Vidaus auditai atlikti
Administracijoje, Vilniaus miesto 1 apylink÷s teisme, Vilniaus miesto 2 apylink÷s teisme, Pakruojo
rajono apylink÷s teisme, Joniškio rajono apylink÷s teisme, Alytaus rajono apylink÷s teisme, Lazdijų
rajono apylink÷s teisme, Biržų rajono apylink÷s teisme, Pasvalio rajono apylink÷s teisme, Skuodo
rajono apylink÷s teisme, Akmen÷s rajono apylink÷s teisme. Neplaniniai vidaus auditai atlikti
Vilniaus rajono apylink÷s teisme.
Atliktų vidaus auditų pagrindu buvo pateikta 217 rekomendacijų d÷l audituotų subjektų
ūkin÷s ir finansin÷s veiklos, vidaus kontrol÷s, strateginių ir kitų veiklos planų, programų vykdymo,
galimos arba nustatytos veiklos rizikos valdymo. Iš visų 2007 metais pateiktų rekomendacijų 56 jau
yra įgyvendintos. Likusių rekomendacijų įgyvendinimo terminas dar nesu÷jęs ir jos yra
įgyvendinamos.
2007 metais Prienų, Utenos, Švenčionių, Jurbarko, Šalčininkų rajonų ir Visagino miesto
apylinkių teismuose buvo vykdoma poauditin÷ veikla. Šiuose teismuose vidaus auditai buvo atlikti
2006 metais, tačiau 30 rekomendacijų įgyvendinimas perkeltas į 2007 metus. Visos šios
rekomendacijos jau yra įgyvendintos.
Administracijos vidaus audito skyriaus vidaus auditoriai vykdydami poauditinę veiklą nuolat
stebi, kaip vykdomi teismų parengti rekomendacijų įgyvendinimo planai ir įgyvendinamos juose
patvirtintos priemon÷s.

3.9. 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. Informacija visuomenei teikta ir per pranešimus spaudai, interviu.
Administracijos interneto svetain÷je sukurta ir įdiegta nauja rubrika „Teis÷jų biografijos“,
kurioje skelbiami visų respublikos teis÷jų pagrindiniai biografiniai duomenys.
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Vykdant Teis÷jų tarybos 2007 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 13P-60, visuomen÷s
informavimo priemonių atstovams teikti teismo pos÷džių tvarkaraščiai su proceso dalyvių vardais ir
pavard÷mis.
Pagal kompetenciją visuomen÷s informavimo priemonių atstovai ir kiti asmenys informuoti
apie teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklą.

3.10. PILIEČIŲ APTARNAVIMAS, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMAS

Administracijoje asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai ir skundai nagrin÷jami
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų
prašymų nagrin÷jimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklių nustatyta tvarka. Įgyvendinant šią tvarką
Administracijoje įdiegtas ,,vieno langelio” principas ir nustatytos papildomos 2 valandos per savaitę
piliečių pri÷mimui. Į Administraciją priimti atvykę piliečiai, jiems suteikta reikalinga informacija.
Administracija 2007 metais gavo 70 asmenų pareiškimų (skundų, prašymų):
- d÷l teismų sprendimų; šie prašymai persiųsti teismams, o pareišk÷jams 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.

3.11. INFORMACIJOS TEIKIMAS LIETUVOS INSTITUCIJOMS IR ORGANIZACIJOMS

Administracija, siekdama užtikrinti bendradarbiavimą su Lietuvos institucijoms bei
organizacijomis, pagal kompetenciją teik÷ informaciją:
1. Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui pateikta suvestin÷ informacija apie
apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų reprezentacines išlaidas 2005–2006 m.
2. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateikta
apibendrinta teismų statistika bylose d÷l nelegalaus disponavimo narkotin÷mis ir psichotropin÷mis
medžiagomis.
3. Lietuvos Respublikos Seimui pateikta informacija d÷l Valstybinio smurto prieš moteris
mažinimo strategijos 2007-2009 m. plano įgyvendinimo.
4. Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pateikta informacija apie Lietuvos
Respublikos apygardų teismų, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų teis÷jų
gaunamus vidutinius atlyginimus ir teis÷jų valstybines pensijas, taip pat apie vidutinius teis÷jų
atlyginimus ir pensijas ES valstyb÷se.
5. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikta informacija apie papildomą l÷šų poreikį,
susijusį su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 186 str. nuostatų įgyvendinimu.
6. Atsakyta į VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto atliekamo tyrimo „Lietuvos
dalyvavimas teikiant ES Dvynių paramą: galimyb÷s ir problemos“ klausimus.
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7. Vidaus reikalų ministerijai pateikta informacija apie papildomų l÷šų poreikį apygardų,
apygardų administracinių ir apylinkių teismams d÷l numatomo valstyb÷s tarnautojų kategorijų
pasikeitimo 2008–2010 metais.
8. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai parengti atsakymai į Nusikaltimų prevencijos ir
kontrol÷s instituto prie JT parengtus klausimus, susijusius su pagalbos teikimu nuo smurto
nukent÷jusioms moterims, taip pat d÷l Vaiko gerov÷s valstyb÷s politikos strategijos įgyvendinimo.
9. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai pateikta informacija d÷l 2006-07-05 Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB „D÷l moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo
požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesin÷s veiklos srityje“ įgyvendinimo (nauja redakcija).
10. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai pateikta suvestin÷ informacija apie apygardų,
apygardų administracinių ir apylinkių teismų 2007 m. darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio
fondą pagal pareigybes.
11. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikta informacija d÷l MONEYVAL progreso
ataskaitos.
12. Narkotikų kontrol÷s departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pateikta
informacija, reikalinga metiniam pranešimui. Taip pat šiam departamentui pateikta informacija d÷l
Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pateiktų klausimų.
13. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s prašymu rinkta
informacija ir išsiųsti atsakymai į Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro
(UNODC) bei Jungtinių Tautų Statistikos skyriaus (UNSD) atliekamo nusikalstamumo tendencijų
ir teismų sistemos veiklos tyrimo klausimyną. Šiam departamentui taip pat pateikti duomenys apie
respublikos teis÷jų skaičių, bylų nagrin÷jimą respublikos teismuose, nuteistus asmenis ir teismų
išlaidas 2006 metais.

3.12. TEISINIŲ IŠVADŲ, PASTABŲ TEIKIMAS, TEISöS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

Vykdant Administracijos funkcijas:
1. Rengtos pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Seimo Teis÷s ir teis÷tvarkos
komitetui d÷l Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos
Respublikos Nacionalin÷s teismų administracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.
2. Pateikta nuomon÷ Vidaus reikalų ministerijai d÷l Nusikalstamų veikų, jas padariusių
asmenų bei nukent÷jusių asmenų centralizuotos apskaitos instrukcijos pakeitimo projekto.
3. Teiktos pastabos ir pasiūlymai Seimo pos÷džių sekretoriatui, Teis÷s ir teis÷tvarkos
komitetui d÷l Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo
įstatymų projektų.
4. Parengtos pastabos Vidaus reikalų ministerijai d÷l Lietuvos Respublikos Europos
teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymo projekto.
5. Parengtos pastabos d÷l Teisingumo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s direktoriaus 2005 m. geguž÷s 29 d. įsakymo Nr. 1R-97/V-20
„D÷l hipotekos skyrių prie apylinkių teismų dokumentų saugojimo terminų rodykl÷s patvirtinimo“
pakeitimo projekto.
6. Parengtos pastabos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai d÷l Lygių galimybių
įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.
7. Parengtos pastabos d÷l Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. rugs÷jo 13
d. įsakymo Nr. IV-291 „D÷l Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro įsteigimo bei jo
nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 5 d.
įsakymo Nr. IV-213 „D÷l Duomenų teikimo Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniam
registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Pateikta nuomon÷ Užsienio reikalų ministerijai d÷l Europos Tarybos Žmogaus teisių
komiteto memorandumo projekto.
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9. Parengtas Lietuvos Respublikos valstyb÷s registrų įstatymo papildymo įstatymo
projektas.
Parengti ir teismams išsiųsti pavyzdiniai teismo vidaus norminiai aktai:
- Pavyzdinis teismo buhalterin÷s apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tarkos aprašas;
- Pavyzdiniai teismo buhalterin÷s apskaitos registrų formos, turinio ir skaičiaus nurodymai;
- Pavyzdiniai teismo ekstremalių situacijų valdymo centro nuostatai;
- Pavyzdin÷s teismo finansų kontrol÷s taisykl÷s;
- Pavyzdinis teismo materialinių vertybių išdavimo tvarkos aprašas;
- Pavyzdinis piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo teisme tvarkos aprašas;
- Pavyzdin÷s prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką
taisykl÷s;
- Pavyzdin÷s teismo vidaus tvarkos taisykl÷s.
Vykdant Teis÷jų tarybos pavedimą parengtos ir patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo
Nacionalin÷je teismų administracijoje taisykl÷s. Taip pat patvirtinti kiti Administracijos vidaus
norminiai aktai bei rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių
planas.

3.13. DALYVAVIMAS KOMITETŲ, DARBO GRUPIŲ IR
KOMISIJŲ VEIKLOJE

Administracijos atstovai 2007 m. dalyvavo įvairių komitetų, darbo grupių ir komisijų
veikloje:
1. Dalyvauta komitetuose:
- Lietuvos Respublikos Seimo Teis÷s ir teis÷tvarkos komiteto organizuotuose pos÷džiuose
d÷l Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir 2008 m. valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projekto svarstymuose;
- Nepilnamečių justicijos 2004–2008 metų programos valdymo komiteto veikloje.
2. Dalyvauta kitų institucijų sudarytose darbo grup÷se:
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugs÷jo 13 d. įsakymu Nr. 1R-352
sudarytoje darbo grup÷je galiojantiems teis÷s aktams, susijusiems su smurtu prieš moteris šeimoje,
išnagrin÷ti, su jų taikymu susijusioms problemoms nustatyti ir šių problemų sprendimo būdams
pasiūlyti;
- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. IV-235
sudarytos tarpžinybin÷s darbo grup÷s, siekiančios sukurti vieningą policijos, prokuratūros ir teismų
informacinę sistemą, darbe.
3. Dalyvauta Teis÷jų tarybos nutarimais sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje:
- „D÷l teis÷jų skaičiaus apylinkių teismuose pagal faktinius darbo krūvius pasiūlymams
pateikti“;
- „Teismų biudžetiniams klausimams nagrin÷ti“;
- „Respublikos apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismuose dirbančių pagal
darbo sutartis darbuotojų pareigybių pavadinimams suvienodinti ir jų skaičiui teismuose nustatyti“;
- „Bylų paskirstymo naudojant informacines technologijas taisykl÷ms parengti“;
- „Bandomojo teismin÷s mediacijos projekto įgyvendinimo koordinavimui ir jo rezultatų
vertinimui“;
- „Teismų informacin÷s sistemos diegimo ir eksploatavimo metu iškylantiems klausimams
spręsti“;
- „Problemoms, kylančioms dirbant su įslaptinta informacija teismuose, spręsti“;
- „Teisminio proceso bylų kategorijų bei procesinių sprendimų šiose bylose kategorijų
klasifikatorių pakeitimui“;
- „D÷l teis÷jų pad÷j÷jų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimo
reglamentavimo tobulinimo klausimams spręsti“;
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- Teis÷jų mokymo koordinavimo komisijoje prie Teis÷jų tarybos.
4. 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.

3.14. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

2007 m. pl÷toti ryšiai su kitų šalių bei tarptautin÷mis institucijomis ir organizacijomis:
1. Europos Sąjungos institucijų prašymu pateikta informacija d÷l 2000-12-22 Tarybos
reglamento (EB) Nr. 44/2004 „D÷l jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilin÷se ir komercin÷se
bylose pripažinimo bei vykdymo“ 6(2) ir 11 straipsnių taikymo Lietuvos Respublikos teismuose.
2. Europos Sąjungos institucijų prašymu pateikta informacija d÷l Europos Tarybos
direktyvos (EB) Nr. 2004/48/EB „D÷l intelektin÷s nuosavyb÷s teisių gynimo“ įgyvendinimo.
3. Pagal kompetenciją parengti atsakymai į:
- Europos teismų tarybų tinklo darbo grup÷s „Baudžiamasis teisingumas Europos
Sąjungoje“ pateiktus klausimus d÷l terorizmo: atsakyta apie Lietuvos nacionalin÷je teis÷je
vartojamą terorizmo sąvoką, paaiškinta, kokiems teismams teismingas su terorizmu susijusių bylų
nagrin÷jimas, bei asmens, kaltinamo terorizmo padarymu, atsakomyb÷;
- Europos teismų tarybų tinklo darbo grup÷s „Teis÷jų atsakomyb÷“ klausimyną d÷l teis÷jų
atsakomyb÷s;
- Europos Tarybos Veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) klausimyną, kuriuo siekiama
įvertinti teismų sistemas;
- Europos Komisijos Teisingumo, laisv÷s ir saugumo generalinio direktorato klausimyną
apie vert÷javimą Lietuvos Respublikos teismuose baudžiamosiose bylose;
- Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos klausimyną apie respublikos teismuose
2006 metais išnagrin÷tas bylas.
4. Lenkijos nacionalinei teismų tarybai pateikta informacija apie teis÷jų pensijų sistemą
Lietuvos Respublikoje.
5. Bosnijos ir Hercegovinos Aukščiausiajai teismų ir prokuratūrų tarybai pateikta
informacija d÷l teis÷jų darbo užmokesčio reglamentavimo Lietuvos Respublikoje.
6. Rumunijos Aukštesniajai teis÷jų tarybai pateikta informacija apie valstyb÷s atsakomybę
už žalą, atsiradusią d÷l Lietuvos Respublikos valdžios institucijų neteis÷tų veiksmų.
7. Pateiktos pastabos Europos teismų tarybų tinklo „Misija ir vizija III“ 2006–2007 m.
veiklos ataskaitos projektui.
8. Europos teismų tarybų tinklo sekretoriatui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos
dalyvavimą Europos teismų tarybų tinklo 2007–2008 m. darbo grup÷se „Teis÷jų atsakomyb÷“ ir
„Kokyb÷s valdymas“.
9. Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Europos teismų tarybų tinklo įstatų projektui.
10. Europos teismų tarybų tinklui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos
dalyvavimą 2008 m. Europos teis÷jų mokymo tinklo apsikeitimo programoje.
11. Dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo darbo grup÷s „Misija ir vizija III“, „Kokyb÷s
valdymas“ veikloje, organizuoti Administracijos atstovo vizitai į darbo grup÷s pos÷džius.
12. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento
kvietimu dalyvauta TAIEX susitikime, kuriame buvo pateikta naujausia informacija apie TAIEX
veiklą ir perspektyvas 2008 metams, galimybes pasinaudoti TAIEX pagalba ir Lietuvos
specialistams teikti ekspertų pagalbą ne ES valstyb÷ms.
13. Dalintasi patirtimi Europos Tarybos Veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ)
internetiniame forume.
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14. Gavus Anglijos karališkojo teismo prašymą paskirti Lietuvos teis÷ją, kuris gal÷tų
tiesiogiai bendradarbiauti su teis÷ju iš kitos valstyb÷s šeimos teis÷s klausimais, rinkta informacija ir
perduota Teis÷jų tarybai.
15. Organizuota Administracijos direktoriaus, Teis÷jų tarybos pirmininko ir Teis÷jų tarybos
nario kelion÷ į 2007 m. birželio 5–8 d. vykusius renginius Briuselyje: Europos teismų tarybų tinklo
darbo grup÷s „Misija ir vizija III“ ir Europos teismų tarybų tinklo Generalin÷s asambl÷jos
pos÷džius.
16. Organizuota Teis÷jų tarybos pirmininko ir Teis÷jų tarybos nario kelion÷ į 2007 m.
birželio 18 d. Lenkijoje vykusį Lenkijos teismų sistemos atkūrimo 90–mečio min÷jimą.
17. Organizuotas Administracijos atstovo vizitas į Italijos Respubliką (Roma), kurio metu
dalyvauta konferencijoje „Tarptautinių komercinių ginčų prevencija ir valdymas“. Konferencijos
metu ypatingas d÷mesys skirtas mediacijai, kitiems alternatyviems ginčų sprendimų būdams,
analizuotas teismų vaidmuo arbitraže ir pan.
18. Organizuota Teis÷jų tarybos narių kelion÷ į Maltą ir Didžiąją Britaniją, kurios metu
dalyvauta Europos teis÷jų mokymo tinklo 2007 m. apsikeitimo programoje. Dalyvaujantys šioje
programoje atstovai iš Lenkijos Respublikos ir Italijos Respublikos teismų tarybų priimti Lietuvoje.
Apsikeitimo programos tikslas – pasidalinti patirtimi ir stiprinti bendradarbiavimą tarp teismų
tarybų atstovų.
19. Organizuotas Administracijos atstovų vizitas į Belgijos Karalystę (Briuselis), kurio metu
dalyvauta Belgijos aukščiausiosios teismų tarybos organizuotame simpoziume „Belgai ir
teisingumas 2007“. Simpoziumo tikslas – pristatyti Belgijos teismų tarybos atlikto tyrimo d÷l
visuomen÷s pasitik÷jimo teismais rezultatus ir išvadas.
20. Organizuota Administracijos atstovų kelion÷ į Rumuniją (Bukareštą), kurios metu
dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo seminare „Valstybių, esančių Europos Tarybos nar÷mis,
teismin÷s sistemos organizavimo kokyb÷ ir efektyvumas“. Seminaro metu buvo pristatytas
Rumunijos teismų sistemos vystymasis, teismų tarnautojų statusas, kvalifikacijos k÷limas, CEPEJ
analiz÷s.
21. Organizuota Teis÷jų tarybos narių ir Administracijos direktoriaus kelion÷ į Italiją
(Roma), kurios metu dalyvauta III-joje Europos teis÷jų konferencijoje „Kokia yra Teismų taryba“.
Konferencijoje aptartas teismų tarybos vaidmuo, jos sud÷tis, funkcijas ir pan.
22. Organizuota Teis÷jų tarybos narių ir Administracijos direktoriaus kelion÷ į Nyderlandų
Karalystę (Haga), kurios metu dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo generalin÷je asambl÷joje.
Generalin÷s asambl÷jos metu buvo pasirašyti nauji Europos teismų tarybų tinklo, kaip ne pelno
siekiančios tarptautin÷s organizacijos, įstatai.

3.15. KITA VEIKLA

Be jau pamin÷tų veiklų taip pat:
1. Tarpininkaujant Administracijai 185 studentai atliko mokomąją praktiką teismuose.
2. 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.
3. Surinkti duomenys iš apylinkių teismų ir sudarytas naujas ikiteisminio tyrimo teis÷jų
sąrašas. Šis sąrašas pateiktas Teis÷jų tarybai.
4. 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 pateikta Teisingumo ministerijai.
5. Vadovaujantis Teis÷jų tarybos 2007 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 13P-36 patvirtintomis
apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų tipin÷mis struktūromis, apskaičiuotas
kiekvieno teismo darbuotojų pareigybių skaičius.
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6. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkta ir apibendrinta
informacija apie naujai priimtus teis÷jų pad÷j÷jus.
7. Apskaičiuotas l÷šų poreikis teismų teis÷jų darbo užmokesčiui 2008 m., vadovaujantis
rengiamo Lietuvos Respublikos teis÷jų atlyginimų įstatymo projekto nuostatomis (Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos projektas, Darbo grup÷s d÷l teis÷jų darbo apmok÷jimo
reglamentavimo tobulinimo projekto 3 variantai).
8. Vykdant Administravimo teismuose nuostatų 20 punktą, surinkta informacija, susijusi su
teismų administracin÷s veiklos priežiūra (administracin÷s veiklos priežiūros planai, bylų
paskirstymo tvarka, duomenys apie užsitęsusių bylų nagrin÷jimą).
9. Surinkta ir apibendrinta informacija apie teismuose turimą kompiuterinę ir programinę
įrangą, kompiuterizuotas darbo vietas, jų poreikį.
10. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkta, apibendrinta ir
pateikta informacija Lietuvos Respublikos finansų ministerijai apie teismų ketinimus 2008 metais
vykdyti specialių paslaugų teikimo programą ir planuojamas gauti pajamas.
11. Teismai konsultuoti darbo su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos baz÷mis
klausimais, atlikti šių bazių vartotojų sąrašo atnaujinimai.
12. Bendradarbiaujant su Valstybine dokumentų technologin÷s apsaugos tarnyba prie
Finansų ministerijos patvirtintas ir perduotas gamintojui teis÷jo pažym÷jimo grafinis projektas.
13. Parengti ir Vidaus reikalų ministerijai pateikti planuojami projektai, finansuotini 2007–
2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šomis: „Apylinkių ir apygardų teismų, kaip
valstyb÷s įstaigų, administravimo efektyvumo ir administracinių geb÷jimų didinimas“, „Lietuvos
Respublikos teismų materialinių ir finansinių išteklių planavimo ir valdymo tobulinimas“ ir
„Kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos diegimas“.
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4. PERSPEKTYVOS 2008 METAMS
2008 m. Administracija, atsižvelgusi į pra÷jusių metų pasiektus rezultatus ir nustatytas
problemas, sieks tobulinti savo veiklą.
Vienas svarbiausių Administracijos veiklos prioritetų – informacinių technologijų vystymas.
Tai plati veiklos sritis, susijusi tiek su teismų infrastruktūros gerinimu, tiek su informacijos apie
teismų savivaldos institucijų ir teismų veiklą teikimu ir prieinamumu plačiajai visuomenei.
Pagrindiniai numatomi darbai 2008 metais:
1. Siekiant visuomenę išsamiau ir operatyviau informuoti apie teismų veiklą, bus
tobulinama Administracijos interneto svetain÷, pateikta platesn÷ informacija anglų kalba. 2008 m.
bus užbaigtas teismų savivaldos institucijų interneto svetain÷s kūrimas. Siekiant dar didesnio
Teis÷jų tarybos darbo viešumo ir skaidrumo, numatoma prad÷ti transliuoti Teis÷jų tarybos
pos÷džius internetu.
2. Planuojama sukurti teismų praktikos ir teis÷s aktų paieškos sistemą. Pagrindin÷ tokios
sistemos informacija – teismų sprendimai – yra teismų informacin÷s sistemos LITEKO centrin÷je
duomenų baz÷je. Vartotojų patogumui reik÷s susieti šiuos sprendimus su atitinkamais teis÷s aktais
bei su kitais dokumentais ir sukurti tobulesnę paieškos sistemą. Ši sistema žymiai palengvintų
teis÷jų, taip pat ir teis÷jų pad÷j÷jų darbą.
3. Planuojama sukurti teismų savivaldos interneto svetainę.
4. Administracijos specialistai toliau aktyviai dalyvaus darbo grup÷s „Teismų informacin÷s
sistemos diegimo ir eksploatavimo klausimams spręsti“ veikloje, sieks, kad būtų sukurti ir išbandyti
likę dar nesukurti teismų informacin÷s sistemos moduliai.
5. Siekiant gerinti savo funkcijų atlikimą teis÷jų korpuso formavimo srityje, planuojama
parengti programą, skirtą duomenų apie pretendentus į teis÷jus, teis÷jų karjeros siekiančių asmenų
perk÷limą iš dabartiniu metu naudojamų sąrašų į duomenų bazes.
6. Gauti Europos socialinio fondo l÷šų mokymams ir organizuoti tokius mokymus. L÷šas
būtų galima skirti tiek teismų buhalterių apmokymui, tiek LITEKO vartotojų apmokymui, tiek
Administracijos darbuotojų įvairiems mokymams.
7. Siekiant efektyvaus, racionalaus ir taupaus finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių
naudojimo, tobulinti Administracijos ir teismų valstyb÷s biudžeto asignavimų planavimą. Siūlyti
sudaryti teismų strateginio planavimo darbo grupę ir dalyvauti jos veikloje rengiant tipinius
(apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių) teismų strateginius veiklos planus, numatyti
galimybę parengti ilgalaik÷s ir (arba) vidutin÷s trukm÷s teismų pl÷tros strategiją. Rengti bendrus
pasitarimus su teismų vyr. finansininkais d÷l teismų strateginio planavimo metodikos ir naujų
norminių teis÷s aktų taikymo.
8. Pagal galimybes dažniau lankytis teismuose, apžiūr÷ti teismų pastatus, įvertinti jų būklę,
darbuotojų darbo sąlygas ir teikti apibendrintą medžiagą su išvadomis ir pasiūlymais.
9. Į anglų kalbą išversti pagrindinius teis÷s aktus, reglamentuojančius Lietuvos teismų ir
teismų savivaldos institucijų veiklą. Rinkinys bus išplatintas teismams.
Personalo profesionalumo palaikymas ir kvalifikacijos tobulinimas išliks Administracijos
veiklos prioritetu. Ypatingas d÷mesys bus skiriamas darbuotojų administracinių geb÷jimų
stiprinimui ir kvalifikacijos k÷limui organizuojant dalyvavimą įvairiuose mokymuose ir
seminaruose.
Vidaus audito srityje ir toliau bus siekiama glaudžiau bendradarbiauti su audituojama
aplinka, geresnio bendro vidaus audito įvaizdžio formavimo, audituojamos aplinkos požiūrio ir
stereotipų keitimo d÷l vidaus audito veiklos. Audituojamos aplinkos subjektų vadovai toliau bus
konsultuojami, kaip geriau pasiekti nustatytus tikslus ir uždavinius, kaip išmintingai ir racionaliai
valdyti bei naudoti turtą, l÷šas ir kitus išteklius, kaip atlikti nustatytas funkcijas ir gerinti veiklos
procedūras.

Direktorius

Raimondas Bakšys

