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ĮŽANGA 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodţio 21 d. nutarimo pagrindu 2002 

m. kovo 14 d. priėmus Nacionalinės teismų administracijos įstatymą 2002 m. geguţės 1 d. buvo 

įsteigta ir pradėjo veikti Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija), kuriai buvo 

pavesta aptarnauti teismų savivaldos institucijas, siekiant uţtikrinti efektyvią teismų savivaldos 

sistemos ir ją sudarančių institucijų veiklą. 

2008 metai Nacionalinei teismų administracijai (toliau – Administracija) buvo reikšmingi 

pasiektais rezultatais ir įdiegtomis naujovėmis. 2008 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujoms Teismų 

įstatymo nuostatų pataisoms bei priėmus Nacionalinės teismų administracijos įstatymo pakeitimo 

įstatymą, o vėliau – ir Teisėjų atlyginimų įstatymą, buvo įnešta nemaţai naujovių tiek teismų, tiek 

teismų savivaldos sistemos, tiek ir Administracijos veikloje. Teismų įstatymo pakeitimais buvo 

įtvirtinti nauji teismų savivaldos institucijų sudarymo principai, didesnį viešumą uţtikrinantis 

teisėjų drausminės atsakomybės procedūrų reguliavimas, iš esmės pakeista atrankos į laisvas teisėjų 

vietas bei teisėjų veiklos vertinimo sistema. Įstatymuose nustatytų naujovių, susijusių su teismų 

savivalda ir teismų administracine veikla, įgyvendinimas buvo viena svarbiausių Administracijos 

veiklos krypčių 2008 metais.  

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas, Administracija 

2008 m. ne tik organizavo Teisėjų tarybos, kitų teismų savivaldos institucijų, darbo grupių 

posėdţius, atliko jos kompetencijai priskirtas funkcijas padedant formuoti teisėjų korpusą (tvarkė 

pretendentų į teisėjus, teisėjų bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų bylas, taip pat susijusias 

duomenų bazes), bet ir vykdė tokias svarbias funkcijas, kaip lėšų poreikio teismams 

apskaičiavimas, teismų valstybės biudţeto projektų rengimas, teismų programų sąmatų projektų 

suvestinių sudarymas, praktinės ir metodinės pagalbos teismams teikimas biudţeto formavimo, lėšų 

naudojimo klausimais, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO prieţiūra ir 

administravimas, oficialios teismų statistikos kaupimas ir apibendrinimas, teismų auditas, 

dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdţiuose, svarstant su teismų veikla 

susijusių teisės aktų projektus, bendradarbiavimas su uţsienio šalių ir tarptautinėmis 

organizacijomis. Administracija taip pat vykdė teisėjų darbo vietų (etatų) apskaitą, analizavo teisėjų 

poreikį, teisėjų kaitos ir karjeros procesus, teikė pasiūlymus dėl jų optimizavimo. Lietuvos 

Respublikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai periodiškai 

buvo perduodami susisteminti duomenys apie laisvas teisėjų vietas teismuose ir apie jas uţimti 

pretenduojančius asmenis.  

Administracija taip pat atliko įvairias analizes, teikė siūlymus, rengė norminių aktų 

projektus, teikė reikiamus duomenis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijoms. 

Aptarnaudama Teisėjų tarybos sudarytas nuolatines ar laikinąsias darbo grupes, skirtas įvairiems su 

teismų veikla susijusiems klausimams spręsti, Administracija atliko įvairias analizes, 

apibendrinimus, reikalingus darbo grupėms pavestiems uţdaviniams įgyvendinti, rengė išvadų, 

pasiūlymų projektus ir kitaip padėjo darbo grupėms atlikti joms pavestą darbą. 

2008 m. buvo pabaigti teismų savivaldos institucijų interneto svetainės kūrimo darbai. Šioje 

svetainėje visuomenei plačiau pateikiama informacija apie šių institucijų teisinį reglamentavimą, 

veiklą, vyksiančius ir įvykusius posėdţius, priimtus sprendimus, atstovų vizitus ir susitikimus 

uţsienio valstybėse bei publikuojama aktuali informacija pretendentams į teisėjus bei teisėjų 

karjeros siekiantiems asmenims, kita svarbi ir naudinga informacija. 

Strateginio planavimo proceso metu Administracija analizavo aplinkos veiksnių įtaką 

institucijos ir teismų veiklai, svarstė ir numatė, kaip efektyviausiai panaudoti turimus finansinius, 

materialinius ir ţmogiškuosius išteklius uţsibrėţtiems 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 2008 m. buvo analizuojami Administracijos ir 

teismų ekonominiai finansiniai rodikliai, jų pokyčiai per paskutinius keletą metų; renkami teismų 

lėšų poreikiai einamiesiems ir 2009 metams, apibendrinami, analizuojami; rengiami teismams 

numatomų skirti asignavimų paskirstymo projektai. 
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2008 metais buvo plėtotas bendradarbiavimas su uţsienio šalių institucijomis ir 

tarptautinėmis organizacijomis, dalyvaujama Europos teismų tarybų tinklo, jo sudarytų darbo 

grupių veikloje. Europos teismų tarybų tinklas – organizacija, jungianti ES šalių nuo vykdomosios 

ir įstatymų leidţiamosios valdţios nepriklausomas teismų savivaldos bei jų administravimo 

institucijas. Dalyvavimas minėto tinklo veikloje, dalinimasis patirtimi su kitų paţangių valstybių 

teismų savivaldos institucijomis padeda uţtikrinti teisminės valdţios nepriklausomumą – garantiją, 

kad teismams įtakos nedarys kitos valstybės valdţios ir jie tinkamai įgyvendins tik jiems 

Konstitucijoje nustatytą ţmogaus teisių ir laisvių apsaugos funkciją – teisingumo vykdymą.  

2008 metai buvo reikšmingi ir tuo, kad buvo minimas Lietuvos teismų 90-ies metų 

jubiliejus. Nacionalinė teismų administracija organizavo šventinį renginį, skirtą paţymėti šią 

sukaktį, o taip pat ir kartu vykusį Visuotinį teisėjų susirinkimą, kurio metu patvirtintas Visuotinio 

teisėjų susirinkimo darbo reglamentas, išrinkti nauji Teisėjų tarybos nariai. 
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE NACIONALINĘ TEISMŲ 

ADMINISTRACIJĄ 
 

 

Administracija savo veikloje vadovaujasi Teismų įstatymu, Nacionalinės teismų 

administracijos įstatymu, Nacionalinės teismų administracijos nuostatais bei kitais teisės aktais. 

Minėti įstatymai nustato Administracijos statusą, paskirtį, kompetenciją. Nacionalinės teismų 

administracijos nuostatai reglamentuoja Administracijos struktūrą, uţdavinius, teises, funkcijas, 

darbo organizavimą. 

Administracijos misija – siekti, kad Lietuvos teismų savivaldos institucijos ir teismų sistema 

veiktų efektyviai. Siekdama įgyvendinti šį tikslą Administracija stengiasi visapusiškai uţtikrinti 

sklandų teismų savivaldos institucijų darbą, stiprinti nacionalinę teismų sistemą ir gerinti teismų 

darbo sąlygas. 

Pagrindinės Administracijos veiklos kryptys: 

- padeda uţtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą, teismų organizacinį savarankiškumą; 

- pagal kompetenciją uţtikrina teismų ir teismų savivaldos institucijų glaudţius tarpusavio 

ryšius; 

- padeda teismų savivaldos institucijoms įgyvendinti pavestas funkcijas; 

- pagal kompetenciją uţtikrina sklandų teisėjų korpuso formavimą; 

- organizuoja ir uţtikrina centralizuotą teismų materialinį–techninį aprūpinimą; 

- uţtikrina teisėjų pensinį aprūpinimą; 

- siekdama uţtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės lėšų valdymą ir naudojimą, organizuoja 

teismų vykdomų valstybės biudţeto programų projektų ir programų sąmatų projektų rengimą ir 

investicijų projektų (investicijų programų) teismams įgyvendinimą; 

- kuria ir įgyvendina bendrosios teismų informacinės sistemos strategiją; 

- siekia, kad Lietuvos Respublikos teismų sistema veiktų efektyviai. 
 

 

NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA 

 

 
 

Šiuo metu Administracijos struktūroje numatyta 60 etatų: 1 įstaigos vadovo, 44 karjeros 

valstybės tarnautojų, 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2008 metais priimta 13 

darbuotojų, atleisti – 9. 

Administracijos darbuotojų amţiaus vidurkis – 38 metai. Moterys sudaro 60 proc., vyrai – 

40 proc. visų darbuotojų. Administracijos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja 
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įvairiuose mokymuose. 2008 metai 28 Administracijos darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, mokymuose (iš jų 5 – vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose, 4 – uţsienio kalbų 

mokymuose, 4 – projekto „Valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas personalo valdymo srityje“ 

seminaruose, 2 – išklausė Organizacijų lyderių mokymo programą (OLYMP), 1 – išklausė tęstinę 

Organizacijų lyderių mokymo programą (OLYMP PLIUS), 3 – dalyvavo kursuose, susijusiuose su 

informacinių technologijų saugumu).  
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2. NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 

KOMPETENCIJA  

 
Administracijai įstatymų priskirtas funkcijas įgyvendina šie skyriai: Teisės ir personalo 

skyrius, Teismų veiklos analizės skyrius, Tarptautinių santykių skyrius, Teismų strateginio vystymo 

skyrius, Informatikos ir statistikos skyrius, Finansų ir biudţeto skyrius, Vidaus audito skyrius, 

Bendrųjų reikalų skyrius. 

Teisės ir personalo skyrius pagal kompetenciją aptarnauja teismų savivaldos institucijas 

(rengia medţiagą Teisėjų tarybos ir Teisėjų garbės teismo posėdţiams, sprendimų, nutarimų ir kitų 

aktų projektus), rūpinasi teisėjų korpuso formavimo klausimais (tvarko pretendentų į teisėjus 

asmens bylas, organizuoja pretendentų į teisėjus egzaminus, tvarko Pretendentų į laisvas apylinkės 

teismo teisėjų vietas sąrašą ir jų asmens bylas, teisėjų asmens bylas, teisėjų registrą ir Teisėjų 

karjeros siekiančių asmenų registrą, teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos 

teismą ir siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose duomenų bazes), rengia teisės aktų, 

kuriuos pagal Teismų įstatymą tvirtina Teisėjų taryba, projektus, aptarnauja Teisėjų etikos ir 

drausmės komisiją, Pretendentų į teisėjus egzamino komisiją, Pretendentų į teisėjus atrankos (toliau 

– Atrankos) komisiją, Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją, uţtikrina Administracijos 

personalo formavimo politiką. 

Teismų veiklos analizės skyrius pagal kompetenciją aptarnauja Visuotinį teisėjų 

susirinkimą, Teisėjų tarybą ir Teisėjų tarybos sudaromas darbo grupes, atlieka tyrimus, analizes, 

apibendrinimus įvairiais teismų (išskyrus teisingumo vykdymą), teismų savivaldos institucijų 

veiklos klausimais, pagal kompetenciją rengia Teisėjų tarybos nutarimų, kitų teisės aktų, teisinių 

išvadų projektus, renka informaciją, kaip vykdomi Visuotinio teisėjų susirinkimo sprendimai, 

Teisėjų tarybos nutarimai, renka ir apibendrina informaciją įvairiais su teismais bei teismų 

savivaldos institucijomis susijusiais klausimais, kuri teikiama Lietuvos ir uţsienio valstybių 

institucijoms ir organizacijomis, nagrinėja 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 

tarptautinėmis 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 biudţetinę klasifikaciją, planuoja teismų asignavimų 

poreikį ir rengia biudţeto asignavimų paskirstymo teismams projektus. Sudaro Administracijos 

išlaidų sąmatas, analizuoja skirtų lėšų panaudojimą, prireikus, koreguoja sąmatas, 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 svetainėje 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 

finansinės būklės analizę, vykdo programas „Teisėjų pensinis aprūpinimas“ ir „Teismų 

centralizuotas aptarnavimas“. 

Vidaus audito skyrius vykdydamas pagrindinį tikslą – sistemingai ir visapusiškai vertinti 

rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti audituojamų subjektų veiklos tikslus – 

nustato, ar audituojamas subjektas savo veikloje laikosi teisės norminių aktų, pataria audituojamo 

subjekto vadovui, kaip maţinti rizikos veiksnių įtaką subjekto veiklai, teikia audituojamo subjekto 

http://10.13.3.8/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=60032&Zd=Vidaus%2Bkontrol%EBs&BF=4#57z
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vadovui rekomendacijas dėl subjekto veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo, vertina audituojamo 

subjekto strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstybės ir savivaldybės turto 

naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poţiūriais, vertina audituojamo subjekto 

lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei uţsienio institucijų ar fondų, administravimą, valdymą ir 

panaudojimą. 

Bendrųjų reikalų skyrius organizuoja ir uţtikrina centralizuotą teismų ir Administracijos 

aprūpinimą reikiamomis prekėmis ir paslaugomis, platina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenius, teikia pasiūlymus dėl Administracijos ir 

teismų materialinių sąlygų gerinimo, registruoja ir tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://10.13.3.8/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=60032&Zd=Vidaus%2Bkontrol%EBs&BF=4#59z
http://10.13.3.8/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=60032&Zd=Vidaus%2Bkontrol%EBs&BF=4#60z
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3. NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS VEIKLA 
 

 

3.1. TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ, TEISĖJŲ 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 dėl tiesioginių savo (daţniausiai – teisėjo) pareigų 

vykdymo. Per ataskaitinį laikotarpį: 

1. Parengta Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų 2007 metų veiklos 

apţvalga. 

2. Organizuotas Visuotinis teisėjų susirinkimas: parengti Visuotinio teisėjų susirinkimo 

tvirtinamų norminių teisės aktų projektai, Visuotinio teisėjų susirinkimo posėdţiui reikalingi 

blankai, Teisėjų tarybos narių rinkimų biuleteniai, surašytas protokolas, organizuotas sprendimų 

vykdymas ir kt.  

3. Parengta medţiaga 16 Teisėjų tarybos posėdţių: Teisėjų taryboje tvirtinamų ar 

aprobuojamų norminių aktų projektai, duomenys iš teismų, išvados, statistinių duomenų analizės, 

apibendrinimai įvairiais teismų veiklos klausimais, taip pat medţiaga klausimams dėl patarimo 

Respublikos Prezidentui skirti, perkelti, paaukštinti ar atleisti iš pareigų teisėjus, teismo 

pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus ar skyriaus pirmininkus ir kt., parengtas 241 Teisėjų tarybos 

nutarimų projektas, surašyta 15 Teisėjų tarybos posėdţių protokolų. 

4. Parengta 15 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos priimtų sprendimų projektų, surašyti 8 

Teisėjų etikos ir drausmės komisijos posėdţių protokolai. 

5. Surašyti 2 Teisėjų garbės teismo posėdţių protokolai, parengti 2 Teisėjų garbės teismo 

priimtų sprendimų projektai. 

6. Teismų savivaldos institucijų pavedimu, siekiant visapusiškai spręsti problemas, plėtoti 

bendradarbiavimą, rengti raštų projektai teismams, kitoms valstybės institucijoms, asmenims.  

7. Apibendrinti Teisėjų tarybos 2007 m. priimti nutarimai. Jie buvo sugrupuoti pagal 

sprendţiamas problemas. Kaip paprastai daugiausia nutarimų buvo priimta dėl teisėjų korpuso 

formavimo, dėl parengtų teisės aktų projektų aprobavimo ar patvirtinimo, darbo grupių sudarymo, 

finansinių klausimų.  

8. Parengti Teisėjų tarybos ir Teisėjų garbės teismo ataskaitų projektai, kas ketvirtį teiktos 

ataskaitos Teisėjų tarybai apie Teisėjų tarybos nutarimų vykdymą.  

9. Suorganizuotas 31 Teisėjų tarybos sudarytų darbo grupių posėdis. Darbo grupėms 

pavestiems uţdaviniams įgyvendinti atliktos įvairios analizės, apibendrinimai, rengtos išvados, 

pasiūlymų projektai, ieškota uţsienio valstybių teisės aktų analogiškais klausimais, daryti jų 

vertimai, rinkti kiti darbo grupėms reikalingi duomenys. Surašytas 31 darbo grupių posėdţių 

protokolas. Atlikta darbo grupių veiklos apţvalga, kurioje išdėstyta, kaip buvo sprendţiami darbo 

grupėms pavesti klausimai.  

  

3.2. TEISĖJŲ KORPUSO FORMAVIMO KLAUSIMAI 

 

 2008 m. Administracija atliko svarbias funkcijas padedant formuoti teisėjų korpusą. 

Teisėjų skyrimas, paaukštinimas, perkėlimas ir atleidimas iš pareigų yra išimtinė Lietuvos 

Respublikos Prezidento, o Konstitucijos ir įstatymo numatytais atvejais – Lietuvos Respublikos 

Seimo kompetencija. Lietuvos Respublikos Prezidentui šiais klausimais pataria Teisėjų taryba. 

Tačiau Administracija, tvarkydama pretendentų į teisėjus, teisėjų bei teisėjų karjeros siekiančių 

asmenų bylas, taip pat susijusias duomenų bazes: Teisėjų registrą, Pretendentų į teisėjus sąrašą, 

Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą, – atlieka pirminį asmenų, pageidaujančių tapti teisėjais,  

patikrinimą – nustato, ar asmuo atitinka įstatyme numatytus reikalavimus, ar pateikti visi 

dokumentai, uţklausia kompetentingų institucijų bei darboviečių apie asmenų reputaciją, asmenines 
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ir dalykines savybes. Administracija susistemina turimus duomenis ir pateikia juos Lietuvos 

Respublikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Atrankos komisijai, tokiu būdu padėdama šioms 

institucijoms įgyvendinti joms priskirtas funkcijas. 

Administracijos veikla, susijusi su teisėjų korpuso formavimu: 

1. Uţregistruoti 49 prašymai leisti laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą. Parengti 

uţklausimai valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir (ar) organizacijoms, ar 

nėra Teismų įstatymo 52 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų aplinkybių, dėl kurių pretendentas į 

teisėjus negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, taip pat darbovietėms apie pretendento 

asmenines ir dalykines savybes. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pretendentų į teisėjus egzaminą 

pageidavo laikyti 68 asmenys, galėjo laikyti egzaminą – 20 asmenų. 

2. Organizuoti 3 pretendentų į teisėjus egzaminai. Į juos pakviesta 60 asmenų. Į egzaminus 

atvyko 41 asmuo, egzaminą išlaikė 31, t. y. 76 proc. laikiusių egzaminą asmenų. 2007 m. iš 44 

laikiusiųjų, egzaminą išlaikė 15 asmenų. Surašyti 3 Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos 

posėdţių protokolai ir 41 nutarimas.  

3. Tvarkytas Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašas. Duomenys apie 

asmenis, įrašytus į šį sąrašą, teikti Lietuvos Respublikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Atrankos 

komisijai. 2008 m. į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą buvo įrašyti 32 

asmenys. 2007 m. į šį sąrašą buvo įrašyti 27 asmenys. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šiame 

sąraše iš viso buvo 31 asmuo. 

4. Techniškai aptarnauta Atrankos komisija: rinkta medţiaga posėdţiams, surašyta 16 

posėdţių protokolų, 47 išvadų projektai, vykdyti Atrankos komisijos pirmininko pavedimai, atlikti 

kiti su Atrankos komisijos veikla susiję darbai.  

Per 2008 metus Atrankos komisijai pateikta medţiaga dėl pretendentų į šias pareigas: 

Vilniaus apygardos teismo teisėjų, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų, Jonavos 

rajono apylinkės teismo teisėjų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų, Vilniaus 

miesto 2 apylinkės teismo teisėjų, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjų, Vilniaus miesto 4 

apylinkės teismo teisėjų, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo,  Vilniaus 

miesto 2 apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo, Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko 

pavaduotojų, Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo, Kauno miesto apylinkės 

teismo pirmininko pavaduotojo, Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo, Klaipėdos miesto 

apylinkės teismo teisėjo, Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjo, Kauno apygardos teismo 

teisėjų, Kauno apygardos administracinio teismo teisėjo, Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjo, 

Šilalės rajono apylinkės teismo pirmininko, Klaipėdos apygardos teismo teisėjo, Kaišiadorių rajono 

apylinkės teismo teisėjo, Panevėţio apygardos teismo teisėjo, Panevėţio miesto apylinkės teismo 

teisėjų, Trakų rajono apylinkės teismo teisėjo, Utenos rajono apylinkės teismo teisėjo, Molėtų 

rajono apylinkės teismo pirmininko, Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininko 

pavaduotojo, Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjo, Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų, 

Kauno rajono apylinkės teismo teisėjų, Vilniaus apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus 

pirmininko, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Panevėţio apygardos 

teismo pirmininko, Panevėţio apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko, Panevėţio 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Kauno apygardos teismo Baudţiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Šiaulių 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Pakruojo rajono apylinkės teismo pirmininko, 

Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų. 

5. Tvarkytos Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba 

kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos 

teismuose, duomenų bazės. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso buvo 18 teisėjų, įrašytų į 

Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos 

pačios pakopos teismą, duomenų bazę, ir 46 teisėjai, įrašyti į Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios 

pakopos teismuose, duomenų bazę. Duomenys apie teisėjus, įrašytus į šias duomenų bazes, teikti 

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Atrankos komisijai.  
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6. Tvarkytas Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registras. Duomenys apie asmenis, įrašytus 

į šį registrą, teikti Lietuvos Respublikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Atrankos komisijai. Nuo 

2008 m. pradţios Administracijos direktoriaus įsakymais į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų 

registrą įrašyti 36 asmenys (30 teisėjų ir 6 socialinių mokslų daktarai). Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje šiame registre iš viso buvo įrašyti 144 asmenys. 

7. Lietuvos Respublikos Prezidentui teikti teisėjų, teismų pirmininkų, pirmininkų 

pavaduotojų ir skyrių pirmininkų, kuriems pasibaigia įgaliojimų laikas, sąrašai.  

8. Vadovaujantis Periodinio teisėjų veiklos vertinimo nuostatais sekta ir apygardų teismams 

teikta informacija apie teisėjų, kuriems praėjo dveji metai nuo tada, kai jie pradėjo eiti apylinkės 

teismo teisėjo pareigas, bei teisėjų, kuriems baigiasi skyrimo penkeriems metams į apylinkės teismo 

teisėjo pareigas laikas, vertinimą. Iki 2008 m. rugsėjo 1 d. apygardų teismų pirmininkų sudarytoms 

teisėjų vertinimo komisijoms pateikta informacija apie 9 teisėjus, kuriems baigėsi penkerių metų 

skyrimo laikas, ir apie 9 teisėjus, nuo kurių skyrimo teisėjais praėjo dveji metai. 

9. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimams 

ir pasikeitus teisėjų veiklos vertinimo tvarkos reglamentavimui, techniškai aptarnauta Teisėjų 

tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu sudaryta Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija: 

Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos pirmininko pavedimu suorganizuoti 5 posėdţiai, 

surašyti 5 posėdţių protokolai ir 54 išvadų projektai, atlikti kiti su Nuolatinės teisėjų veiklos 

vertinimo komisijos veikla susiję darbai. Nuolatinei teisėjų veiklos vertinimo komisijai buvo 

pateikta medţiaga dėl neeilinio teisėjų, pretenduojančių į laisvas Vilniaus apygardos teismo 

Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko, Kauno apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus 

pirmininko, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Šiaulių apygardos teismo 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Pakruojo rajono apylinkės teismo pirmininko, Klaipėdos miesto 

apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo, Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko 

pavaduotojo, Kauno apygardos teismo pirmininko, Šiaulių apygardos teismo pirmininko, Klaipėdos 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Visagino miesto apylinkės teismo pirmininko, 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininko, Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko, 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ir į laisvas Lietuvos apeliacinio teismo 

teisėjų vietas, veiklos vertinimo, taip pat buvo pateikta medţiaga dėl vieno Teisėjų tarybos 

inicijuoto neeilinio teisėjo veiklos vertinimo. Nuolatinei teisėjų veiklos vertinimo komisijai  

pateikta medţiaga dėl periodinio Joniškio rajono apylinkės teismo, Skuodo rajono apylinkės teismo, 

Prienų rajono apylinkės teismo, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo, Vilniaus rajono apylinkės 

teismo, Klaipėdos miesto apylinkės teismo, Kupiškio rajono apylinkės teismo ir Vilniaus miesto 2 

apylinkės teismo teisėjų, kuriems baigėsi 5 metų įgaliojimų laikas 2008 m. lapkričio mėnesį ir 2009 

m. sausio mėnesį, veiklos vertinimo. 

10. Tvarkyta informacija apie teisėjų paskyrimą, perkėlimą, karjerą, įgaliojimų pratęsimą, 

atleidimą ir kt. 

11. Tvarkyta teisėjų darbo vietų (etatų) apskaita, analizuotas teisėjų poreikis, teisėjų kaitos ir 

karjeros procesai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lietuvos Respublikos teismuose buvo 787 

teisėjų etatai, iš jų 754 uţimti. Informacija apie laisvus teisėjų etatus teismuose skelbta 

Administracijos interneto svetainėje. 

12. Administracijos direktoriaus pasirašė 113 įsakymų, susijusių su teisėjų korpuso 

formavimu: 

- dėl leidimo laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą – 38 įsakymai; 

- dėl atsisakymo leisti laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą – 4 įsakymai; 

- dėl įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą – 32 įsakymai;  

- dėl išbraukimo iš Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašo – 1 įsakymas; 

- dėl įrašymo į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą – 36 įsakymai; 

- dėl atsisakymo įrašyti į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą – 2 įsakymai. 

13. Tvarkytos teisėjų asmens bylos ir Teisėjų registras. 

14. Išduoti 76 tarnybiniai teisėjo paţymėjimai. 

15. Teikta metodinė pagalba teismams personalo klausimais. 
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3.3. TEISMŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 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. Surinkti duomenys apie bylas, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau kaip 1 metus, 

apibendrintos uţsitęsusio bylų nagrinėjimo prieţastys pateiktos Teisėjų tarybai ir teismams.  

2. Atlikta apylinkių, apygardų bei apygardų administracinių teismų darbo krūvių analizė. 

Analizės tikslas – darbo krūvių teismuose optimizavimas. Analizės medţiaga pateikta Teisėjų 

tarybos sudarytai darbo grupei „Dėl teisėjų skaičiaus apylinkių teismuose pagal faktinius darbo 

krūvius pasiūlymams pateikti“. Analizės rezultatų pagrindu Teisėjų tarybai pasiūlius Lietuvos 

Respublikos Prezidentas 2008 m. birţelio 30 d. dekretu Nr. 1K-1427 sumaţino teisėjų skaičių 

Šiaulių rajono apylinkės teisme ir atitinkamai padidino teisėjų skaičių Šiaulių miesto apylinkės 

teisme. 

3. Surinkta informacija, kaip vykdomi Teisėjų tarybos nutarimai, kaip teismai įgyvendina 

jiems pavestas uţduotis, vykdo su teismų organizacine veikla susijusius Teisėjų tarybos patvirtintus 

norminius aktus. Apie Teisėjų tarybos nutarimų įgyvendinimą, likusius neįgyvendintus Teisėjų 

tarybos nutarimus periodiškai informuota Teisėjų taryba. 

4.  Analizuoti materialinės ir procesinės teisės paţeidimų, lemiančių teismo sprendimų, 

nuosprendţių ir nutarčių pakeitimą bei panaikinimą, prieţastis ir tendencijas, atlikta 2007 metais 

apygardų teismų priimtų nutarčių, kuriomis buvo panaikinti ar pakeisti apylinkių teismų sprendimai 

bei nuosprendţiai, analizė. Remiantis statistiniais duomenimis, atlikta panaikintų sprendimų bei 

nuosprendţių skaičiaus tendencijų analizė. 

 5. Organizuotas Administracijos atstovų, AB „Lietuvos paštas“ ir teismų atstovų 

susitikimas, kurio metu buvo spręstos problemos dėl procesinių dokumentų įteikimo paslaugų 

įkainių maţinimo, ţenklintuvų naudojimo. Bendradarbiavimas su teismų ir pašto paslaugas 

teikiančių įmonių atstovais yra tęsiamas. 

6. Organizuoti pasitarimai su Policijos departamento atstovais ir apylinkių teismų 

pirmininkais. Šių susitikimų metu buvo sprendţiamos problemos, susijusios su Administracinių 

teisės paţeidimų kodekso pataisų įsigaliojimu nuo 2008 m. sausio 1 d. Nuspręsta toliau stiprinti 

apylinkių teismų ir policijos regioninių eismo prieţiūros tarnybų bendradarbiavimą siekiant 

tinkamai įgyvendinti kodekso pakeitimus, sprendţiant su kodekso taikymu susijusias problemas. 

7. Europos Sąjungos bei Lietuvos institucijų prašymu atlikta ir pateikta įvairi teismų veiklos 

statistinių duomenų analizė.  

 

3.4. TEISMŲ STATISTIKA 

 

Statistiniai duomenys yra vienas iš pagrindinių rodiklių, kuriuo remiantis yra vertinamas 

teisėjo, teismo darbas, apskaičiuojami darbo krūviai. Šiais duomenimis taip pat remiamasi 

sprendţiant klausimus dėl teisėjų skaičiaus teisme nustatymo.  

2008 metų pradţioje iš Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO 

surinkti, patikrinti teismų veiklos 2007 metų duomenys. Atskirų teismų ataskaitos buvo 

sugeneruotos iš teismų informacinėje sistemoje uţregistruotų duomenų. Respublikos mastu buvo 

sudarytos suvestinės ataskaitos ir pateiktos Teisėjų tarybai, teismams, Teisingumo ministerijai ir 

kitoms suinteresuotoms institucijoms. Paruoštų 2007 metų ataskaitų pagrindu parengtas leidinys 

„Lietuvos teismų statistikos apţvalga (2007 metų ataskaita)“.  

Statistikos ataskaitų pagrindu 2008 metais Administracija parengė apie 500 paţymų apie 

teisėjų darbą. 

Administracija rinko ir teikė pagal paklausimus teismų statistinius duomenis: 



12 

 

1. Narkotikų kontrolės departamentui  pateikti duomenys (bylų, nuteistų asmenų skaičius, 

bausmių rūšys ir kt.) apie 2007 metais teismuose nagrinėtas bylas dėl neteisėto disponavimo 

narkotinėmis ir psichotropinėmis medţiagomis. 

2. Statistikos departamentui pateikti duomenys apie Lietuvos teisėjų skaičių, bylų 

nagrinėjimo Respublikos teismuose statistiką, nuteistus asmenis ir teismų išlaidas 2007 metais. 

3. Teisingumo ministerijai buvo perduoti sprendimai, susiję su notariniais veiksmais ar 

atsisakymais juos priimti, taip pat pateikta informacija apie teismuose gautus pareiškimus dėl 

vykdymo išlaidų priteisimo, kuriuos pateikė antstoliai nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. birţelio 

1 d. 

4. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikta 

informacija (pagal teismus, Baudţiamojo kodekso straipsnius, šalis) apie 2008 m. I pusmečio 

privataus kaltinimo bylas, kuriose buvo priimti apkaltinamieji nuosprendţiai. 

5. Teisės institutui pateikta informacija (uţpildyta klausimyno dalis), skirta 2008 m. 

Europos nusikaltimų ir baudţiamosios justicijos statistikos sąvadui, apie 2005–2007 m. 

baudţiamąsias bylas ir nuteistus asmenis.  

6. Vidaus reikalų ministerijai pateikti duomenys apie 2008 m. I pusmečio bylų 

nagrinėjimą (išnagrinėtų bylų skaičių, jų iškėlimo datą, nuteistus asmenis, jų lytį, jiems skirtas 

bausmes) pagal Baudţiamojo kodekso 147, 147
1
, 157, 307, 308, 309 str. (bylos, susijusios su 

prekyba ţmonėmis, įtraukimu į prostituciją ir kt.). 

7. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta informacija apie 2007 m. civilines bylas (LITEKO 

bylų kortelės su pagrindine bylos informacija, bylos eiga ir galutiniais sprendimais) dėl viešųjų 

pirkimų. 

8. Visuomenės informavimo priemonių atstovams ir aukštųjų mokyklų studentams teikti 

atsakymai apie teismuose išnagrinėtas bylas pagal jų skaičių, kategorijas, asmenis, baigtis.  

 

3.5. INFORMACINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRAVIMAS, PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS 

 

3.5.1. Teismų informacinės sistemos LITEKO administravimas, priežiūra ir tobulinimas 
 

Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Teismų tarybos 2006 m. vasario 

11 d. nutarimu Nr.13P-435, nustato, kad Administracija yra LITEKO valdytoja. Šiais nuostatais 

Administracija įpareigota uţtikrinti nenutrūkstamą LITEKO veiklą, tvarkyti LITEKO centrinę 

duomenų bazę ir jos archyvą, kaupti ir saugoti iš vietinių duomenų bazių tvarkytojų gautus 

LITEKO duomenis, tvarkyti centrinėje duomenų bazėje kaupiamus duomenis, klasifikatorius ir juos 

centralizuotai atnaujinti vietinėse duomenų bazėse, uţtikrinti centrinės duomenų bazės duomenų 

saugų perdavimą tinklais, aptarnauti programinę tinklo įrangą ir kt. Vykdant šias funkcijas, 2008 

metais: 

1. Nuolat stebėtas respublikinio teismų tinklo darbas, diagnozuoti, analizuoti, šalinti 

sutrikimai tinkle; sprendţiant problemas dėl ţinybinio tinklo, teismų informatikai konsultuoti 

teismų tarnybinių stočių (serverių) funkcionavimo klausimais.  

2. Uţtikrinta, kad teismų informacinės sistemos centrinė tarnybinė stotis veiktų be 

sutrikimų, reguliariai į magnetines juostas kopijuota šios stoties informacija.  

3. Nuolat priţiūrėtas lokalių teismų serverių informacijos replikavimas į centrinį sistemos 

serverį. 

4. Sistemoje registruoti naujai paskirti, perkelti iš vieno teismo į kitą teismą teisėjai; iš 

sistemos vartotojų sąrašo šalinti netekę teisės dirbti su sistema vartotojai.  

5. Aptarnautas teismų tinklo elektroninio pašto serveris, kurtos, papildytos, anuliuotos 

elektroninio pašto dėţutės, teiktos konsultacijos dėl pašto sistemos naudojimo, šalinti pašto 

sistemos sutrikimai. 

6. Į Administracijos tvarkomą ir priţiūrimą bendrą teismų elektroninio pašto sistemą 

perkeltos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo elektroninio 

pašto sistemos. 
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7. Visuomenės informavimo priemonių atstovams parengta prieiga prie teismų posėdţių 

tvarkaraščių, kuriuose nurodomos proceso dalyvių vardai ir pavardės. 

8. Administruotas visuomenės informavimo priemonių atstovų prisijungimas prie minėtų 

tvarkaraščių. 

9. Parengtos Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO saugaus elektroninės 

informacijos tvarkymo taisyklės bei Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų tvarkymo 

taisyklės. 

10. Parengtos ir Teisingumo ministerijai pateiktos standartinės ir taikomosios programinės 

įrangos, perkamos iš investicinių lėšų, skirtų teismų kompiuterizavimui, specifikacijos. 

 

3.5.2. Nacionalinės teismų administracijos informacinės infrastruktūros  

palaikymas bei tobulinimas  
 

Siekiant Administracijos darbuotojams sudaryti visas sąlygas produktyviai dirbti, buvo 

rūpinamasi kompiuterių ir kitos technikos prieţiūra: priţiūrėtas vietinis kompiuterinis tinklas, teikta 

pagalba kompiuterių vartotojams, atliktas eksploatacinių medţiagų (tonerių, rašalų) įsigijimas ir 

keitimas, paruošti darbui įsigyti kompiuteriai. Kurtos, papildytos, anuliuotos Administracijos 

darbuotojų elektroninio pašto dėţutės, teiktos konsultacijos dėl pašto sistemos naudojimo, šalinti 

pašto sistemos sutrikimai. Administracijos kompiuterizuotose darbo vietose buvę CRT monitoriai 

pakeisti LCD monitoriais, prie kiekvienos darbo vietos pastatytas ir parengtas darbui nenutrūkstamo 

maitinimo šaltinis. 

Buvo tobulinama Administracijos interneto svetainė. Joje iš esmės pertvarkyta informacijos 

apie teismų teritorijas Vilniaus mieste paieška ir pateikimas.  

 

3.6. BIUDŽETO PROJEKTŲ FORMAVIMAS 

 

         3.6.1. Teismų biudžeto projektų formavimas 

 

Administracija renka ir analizuoja teismų pasiūlymus dėl biudţeto projektų bei teikia 

Teisėjų tarybai biudţeto asignavimų paskirstymo teismams projektą, analizuoja valstybės 

investicijų teismams poreikius, parengia apibendrintus pasiūlymus dėl teismų investicijų projektų 

sudarymo ir įtraukimo į valstybės investicijų programą ir pateikia juos Teisėjų tarybai. 2008 metais 

vykdant šią funkciją: 

1. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkti 2008 metų strateginiai 

planai bei programų sąmatos (forma BFP-1), išlaidų prekėms ir paslaugoms skaičiavimai (forma 

BFP-2), darbo uţmokesčio skaičiavimai (forma BFP-3). Programų sąmatose teismai pasitvirtino 

2008 metams gautus asignavimus pagal išlaidų straipsnius ir metų ketvirčius. Visi gauti duomenys 

apibendrinti ir susisteminti, parengta bendra apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių 

teismų 2008 metų išlaidų straipsnių suvestinė, darbo uţmokesčio apskaičiavimų suvestinė. 

2. Atlikta 2007 m. apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų ekonominių – 

finansinių rodiklių analizė (kiekvieno teismo atskirai ir visų teismų suvestinė), išanalizuoti teismų 

faktinių išlaidų pokyčiai pagal išlaidų grupes, teismų planinės išlaidos palygintos su faktinėmis 

išlaidomis. 

3. Parengta 2007 m. apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų finansavimo ir 

išlaidų apţvalga su grafine medţiaga. 

4. Atlikta apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų valstybės biudţeto 

asignavimų 2003–2008 m. analizė, parengta apţvalga su grafine medţiaga. 

5. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkta ir apibendrinta 

informacija apie 2008 m. patvirtintas teismų darbuotojų (teisėjų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis) pareigybes ir jų darbo uţmokestį. 
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6. Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkta ir apibendrinta 

informacija apie teismuose panaudotas lėšas, skirtas patalpų remontui, kurios pagrindu atlikta 

analizė. 

7. Apskaičiuotas 2009 m. lėšų poreikis, reikalingas visų apygardų, apygardų 

administracinių ir apylinkių teismų teisėjų  bei valstybės tarnautojų priedams uţ staţą dėl jo 

pasikeitimo. 

8.  Iš apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų surinkta, apibendrinta ir 

pateikta informacija Finansų ministerijai apie teismų ketinimus 2009 metais vykdyti specialiųjų 

paslaugų teikimo programą ir planuojamas pajamas. 

9. Vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtintomis apygardų, apygardų administracinių ir 

apylinkių teismų tipinėmis struktūromis, parengti kiekvieno teismo darbuotojų pareigybių 

maksimaliai leistino skaičiaus skaičiavimai. 

10. Perskaičiuoti lėšų poreikio pokyčiai Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono apylinkės 

teismuose, siekiant įgyvendinti Respublikos Prezidento 2008 m. geguţės 28 d. dekretą Nr. 1K-

1356. 

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje numatytais lėšų, 

skiriamų 2009 m. viešajam sektoriui, maţinimo reikalavimais ir taikant naują bazinį dydį – 475 Lt, 

parengtas 2009 metų valstybės biudţeto asignavimų teismams paskirstymo projektas.  

12. Perskaičiuoti minimalūs teismų lėšų poreikiai valstybės tarnautojų darbo uţmokesčiui 

2009 m., taikant bazinį dydį – 475 Lt.  

13. Parengta apylinkių, apygardų ir apygardų administracinių teismų papildomų lėšų 

poreikio (kiekvienam teismui) 2009 m. detali darbo uţmokesčio ir kitų išlaidų straipsnių analizė. 

 

3.6.2. Nacionalinės teismų administracijos biudžeto projektų formavimas,  

biudžeto lėšų apskaita ir atskaitomybė 

 

Veikla, susijusi su Administracijos biudţeto projektų formavimu, biudţeto lėšų apskaita ir 

atskaitomybe:  

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstybės biudţeto asignavimų paskirstymą 

pagal programas, parengtos 2008 metų Administracijos trijų programų biudţeto išlaidų sąmatos su 

skaičiavimais, sudaryta šių programų sąmatų suvestinė, atliktas lėšų paskirstymas ketvirčiais, 

patikslinti darbo uţmokesčio ir kitų išlaidų skaičiavimai.  

2. Patikslintas Administracijos 2008 metų strateginis veiklos planas.  

3. Parengta ir Finansų ministerijai pateikta Administracijos 2007 metų programų uţdavinių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita. 

4. Parengta ir Finansų ministerijai bei Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikta informacija apie investicijų projektų vykdymą 2007 

metais. 

5. Vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, parengtas Nacionalinės teismų 

administracijos strateginis veiklos plano projektas 2009–2011 metams, atlikti biudţeto lėšų 

poreikio ekonominiai–finansiniai skaičiavimai. Uţpildytos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. 

nutarimo Nr. 194 patvirtintos strateginio veiklos plano formos: 1a forma, 1b forma (4 programos), 

1 lentelė, 2 lentelė, 3 lentelė, 4 lentelė. Atlikus išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių bei SSGG 

(stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizę, numatyta Administracijos misija, strateginiai 

tikslai, vykdomų programų tikslai, uţdaviniai, priemonės bei vertinimo kriterijai. 

6. Parengti ir Finansų ministerijai pateikti Administracijos investicijų projektai, kuriuos 

siūloma įtraukti į 2009–2011 m. valstybės investicijų programos projektą. 

7. Parengtas, pateiktas ir suderintas su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nacionalinės teismų administracijos investicijų projektas, 

siūlomas įtraukti į Valstybės investicijų 2009–2011 m. programos projektą.  

8. Parengti skaičiavimai dėl valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydţio 

sumaţinimo iki 475 Lt. 
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9. Parengti raštų projektai Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Finansų ministerijai 

dėl papildomų lėšų skyrimo 2008 ir 2009 metams. 

10. Parengta Administracijos metinė finansinė atskaitomybė.  

11. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktos 

Administracijos 2008 m. I, II, III ketvirčių ir metų statistikos ataskaitos.  

12. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos pateiktos kiekvieno mėnesio 

ir metų ataskaitos. 

13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateiktos 2008 m. I, II, 

III ketvirčių ir metų ataskaitos. 

14. Finansų ministerijos Valstybės iţdo departamentui pateiktos kiekvieno mėnesio 

ataskaitos. 

15. Kiekvieną mėnesį atlikta Administracijos faktinių biudţeto lėšų analizė ir teikta Finansų 

ministerijai biudţeto sąmatos pakeitimui. 

16. 2008 m. buvo įsigyta ir įsisavinta buhalterinė programinė įranga – finansų valdymo, 

darbo uţmokesčio, teisėjų valstybinių pensijų skaičiavimo sistema.  
 

3.7. PROGRAMŲ VYKDYMAS 
 

3.7.1. Programos „Teismų centralizuotas aptarnavimas“ vykdymas 

 

Vykdant programą „Teismų centralizuotas aptarnavimas“: 

1. Parengti programos „Teismų centralizuotas aptarnavimas“ finansinės atskaitomybės 

dokumentai.  

2. Tvarkyta biudţeto lėšų teismų centralizuotam aptarnavimui apskaita. 

3. Tobulinta uţsakytų pagal sutartį blankų gavimo ir išdavimo teismams apskaita. Teismams 

2008 m. buvo uţsakyta ir išduota blankų uţ 189,9 tūkst. Lt (1 134 600 vnt.). 

4. Teismams nupirkta 74 teisėjų mantijos uţ 24,3 tūkst. Lt, 50 teisėjų ţenklų uţ 22,7 tūkst. 

Lt. 

5. Apskaičiuotos ir padengtos Visuotinio teisėjų susirinkimo ir Lietuvos teismų 90-ies metų 

jubiliejaus paminėjimo išlaidos – 105, 5 tūkst. Lt.  

6. Apskaičiuotos ir padengtos Teisėjų tarybos pavedimu į komandiruotes vykusių asmenų 

komandiruočių išlaidos, kurios sudarė 59,2 tūkst. Lt. 

 

3.7.2. Programos „Teisėjų pensinis aprūpinimas“ vykdymas 
 

Vykdant programą „Teisėjų pensinis aprūpinimas“: 

1. Parengti programos „Teisėjų pensinis aprūpinimas“ finansinės atskaitomybės dokumentai. 

2. 2008 m. 12 asmenų paskirta teisėjų valstybinė pensija. Atsiţvelgiant į Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų 

valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio (2002 m. liepos 2 d., 2007 m. lapkričio 4 d., 2005 m. 

geguţės 19 d., 2006 m. birţelio 8 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 4 

teisėjų valstybinės pensijos gavėjams nutraukti permokėtos pensijos išskaitymai. Iš viso 2008 m. 

pabaigoje teisėjų valstybines pensijas gavo 57 asmenys.  

3. Tvarkyta biudţeto lėšų teisėjų valstybinėms pensijoms apskaita, apskaičiuotos ir 

išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos. 2008 m. buvo išmokėta teisėjų valstybinių pensijų uţ 658,5 

tūkst. Lt. 

4. Tobulinta biudţeto lėšų teisėjų valstybinėms pensijoms mokėti apskaita. 

5. Kiekvieną mėnesį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teikti duomenys apie 

paskirtas teisėjų valstybines pensijas. 

6. Teiktos konsultacijos teisėjų valstybinių pensijų klausimais. 
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3.8. VIDAUS AUDITAI 

 

2008 metais Administracijos vidaus auditoriai atliko 11 planinių vidaus auditų: vykdomos 

veiklos, turto ir išteklių valdymo ir naudojimo, vidaus kontrolės sistemos patikimumo vertinimo 

vidaus auditus Vilkaviškio, Šakių, Jonavos, Kėdainių, Anykščių, Radviliškio, Kaišiadorių, 

Ukmergės, Širvintų rajonų apylinkių teismuose, įgyvendintų rekomendacijų, teiktų atlikus 2007 

metais Administracijos vykdomos veiklos, turto ir išteklių valdymo, naudojimo, vidaus kontrolės 

vertinimo vidaus auditą bei buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės vertinimo vidaus auditą 

Administracijoje, finansinį vidaus auditą Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme. 

Atliktų vidaus auditų pagrindu buvo pateiktos 163 rekomendacijos dėl audituotų subjektų 

ūkinės ir finansinės veiklos, vidaus kontrolės, strateginių ir kitų veiklos planų, programų vykdymo, 

galimos arba nustatytos veiklos rizikos valdymo. Iš visų 2008 metais pateiktų rekomendacijų 115 

jau yra įgyvendintos. Likusių rekomendacijų įgyvendinimo terminas dar nesuėjęs ir jos yra 

įgyvendinamos.  
 

3.9. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Visuomenės informavimas apie teismų savivaldos institucijų bei Administracijos veiklą 

vykdomas plačiai naudojantis internetu. 2008 m. buvo tobulinta Administracijos interneto svetainė 

ir baigta kurti teismų savivaldos institucijų svetainė.  

Administracijos interneto svetainėje buvo nuolat skelbiama informacija apie Administracijos 

veiklą, direktoriaus bei darbuotojų, vizitus ir susitikimus uţsienio valstybėse, apie vyksiančius ir 

įvykusius teismų savivaldos institucijų, darbo grupių posėdţius, publikuojama informacija 

pretendentams į teisėjus bei teisėjų karjeros siekiantiems asmenims apie laisvų teisėjų etatų skaičių 

teismuose, reikalavimus pretendentams į teisėjus, Prezidento kanceliarijos informacija apie 

planuojamas atrankas į laisvas teisėjų pareigas ir kt.  

Teismų savivaldos institucijų interneto svetainėje pateikiama informacija apie šių institucijų 

teisinį reglamentavimą, veiklą, vyksiančius ir įvykusius posėdţius, priimtus sprendimus, atstovų 

vizitus ir susitikimus uţsienio valstybėse bei kita svarbi ir naudinga informacija. 

Interneto svetainių lankytojai gali plačiau susipaţinti su šių institucijų veikla, pareikšti savo 

nuomonę jiems rūpimais klausimais. 

Pagal kompetenciją visuomenės informavimo priemonių atstovai ir kiti asmenys informuoti 

apie teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklą.  
 

3.10. PILIEČIŲ APTARNAVIMAS, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ  

NAGRINĖJIMAS  

 

Administracijoje asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai ir skundai nagrinėjami 

Lietuvos Respublikos 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų 

nagrinėjimo 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 

priėmimui. Į Administraciją priimti atvykę piliečiai, jiems suteikta reikalinga informacija.  

Administracija 2008 metais gavo 63 asmenų pareiškimus (skundus, prašymus):  

- dėl teismų sprendimų; šie prašymai persiųsti teismams, o pareiškėjams paaiškinta teismo 

sprendimų apskundimo teisė, galimybė kreiptis dėl bylos atnaujinimo, teismo sprendimo 

apskundimo termino pratęsimo, paaiškinta kreipimosi dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo 

galimybė, kreipimosi dėl sprendimo ar sprendimo vykdymo išaiškinimo tvarka, pastabų dėl 

posėdţio protokolo pateikimo galimybė ir daugelis kitų proceso įstatymuose reglamentuotų 

klausimų; 
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- dėl teismų organizacinio darbo, teismų administravimo klausimų; šie skundai persiųsti 

teismų administracinės veiklos prieţiūros subjektams (skundţiamo ar aukštesnės instancijos teismo 

pirmininkui); 

 - dėl informacijos suteikimo; pareiškėjams paaiškinta kreipimosi į Europos ţmogaus teisių 

teismą tvarka, kreipimosi dėl teismo leidimų išdavimo tvarka, kuriam teismui teismingas ieškinys, 

kreipimosi nemokamos teisinės pagalbos tvarka, atsakyta daugelis kitų pareiškėjams rūpimų 

klausimų.  

Priimta 17 asmenų atvykusių į Administraciją. Jiems suteikta reikalinga informacija 

rūpimais klausimais, suteikta galimybė pateikti prašymus ir skundus raštu.  

Nuo 2008 m. pradţios vedama asmenų, kurie kreipiasi telefonu dėl informacijos suteikimo, 

apskaita. Nustatyta, kad daţniausiai buvo prašoma suteikti informacijos, į kurį teismą kreiptis dėl 

skolos priteisimo, kokie reikalingi dokumentai pateikiant ieškinį teismui, dėl susipaţinimo su bylos 

medţiaga. Nemaţai skambinančiųjų skundėsi tiek dėl procesinių, tiek dėl neprocesinių teisėjų 

veiksmų, teismo personalo elgesio, netinkamu atsakymu į pateiktą prašymą ar pareiškimą. 

Taip pat buvo teikiami atsakymai ir į elektroniniu paštu gautus pareiškėjų prašymus, 

pareiškimus. 

 

3.11. INFORMACIJOS TEIKIMAS LIETUVOS INSTITUCIJOMS  

IR ORGANIZACIJOMS 

 

Administracija, siekdama uţtikrinti bendradarbiavimą su Lietuvos institucijoms bei 

organizacijomis, pagal kompetenciją teikė informaciją: 

1. Teisingumo ministerijai pateikti atsakymai į klausimus, susijusius su 1970 m. Hagos 

konvencijos nuostatų įgyvendinimu. 

2. Teisingumo ministerijai pateikta informacija dėl kompiuterinių programų ekspertizių 

atlikimo poreikio Lietuvoje. 

3. Teisingumo ministerijai parengta ir pateikta informacija apie teisėjams, dirbusiems 2003 

m. sausio 1 d.– 2008 m. rugsėjo 30 d., neišmokėtos darbo uţmokesčio dalies uţ paskutinius trejus 

dirbtus metus, ir teisėjams, kurių įgaliojimai tęsėsi maţiau nei trejus metus per minėtą laikotarpį, 

neišmokėtos darbo uţmokesčio dalies uţ dirbtą laiką per šį laikotarpį preliminarių apskaičiavimų 

suvestinė pagal teismus.  

4. Vidaus reikalų ministerijai pateikti atsakymai į klausimus pagal Europos Komisijos 

programą DAPHE II parengtą klausimyną. 

5. Vidaus reikalų ministerijai pateikta informacija apie Administracijos planuojamą projektą 

„Lietuvos Respublikos teismų materialinių ir finansinių išteklių planavimo ir valdymo 

tobulinimas“, finansuotiną 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.  

6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta informacija dėl smurto prieš moteris 

maţinimo valstybinės strategijos įgyvendinimo. 

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti atsakymai į klausimyną dėl III ir IV 

pranešimo apie JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo 

Lietuvoje. 

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos 

teismų teisėjų darbo uţmokesčio pasiskirstymą pagal teisėjų amţių ir lytį 2007 m. 

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymu iš teismų surinkta ir apibendrinta 

informacija apie pasiūlymus dėl bazinio dydţio 2009 metams nustatymo. 

10. Narkotikų kontrolės departamentui pateikta informacija pagal jų pateiktus klausimus, 

susijusius su vaikų narkotikų vartojimu.  

11. Lygių galimybių plėtros centrui pateikta informacija, susijusi su Europos Komisijos 

remiamu projektu „ES direktyvų dėl smurto prieš vaikus, jaunimą ir moteris įgyvendinimą: geros 

praktikos pavyzdţiai ir rekomendacijos“. 
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3.12. TEISINIŲ IŠVADŲ, PASTABŲ TEIKIMAS, TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTŲ RENGIMAS  

 

Vykdant Administracijos funkcijas: 

1. Rengtos pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komitetui dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos 

Respublikos Nacionalinės teismų administracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. 

2. Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Ministro 

Pirmininko potvarkio „Dėl Lietuvos valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai 

pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos tarybos, Europos Komisijos, Stojimo 

sutarties Akto 52 str. komitetuose ir darbo grupėse“ projekto.    

3. Parengtos pastabos Teisingumo ministerijai dėl Neveiksnių asmenų ir Notarine tvarka 

patvirtintų įgaliojimų registrų steigimo, dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

straipsnių pakeitimo ir papildymo, dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo projekto, 

dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 17, 36 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto, dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 103, 106 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, dėl Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 46 

straipsnio papildymo įstatymo projekto. 

4. Parengta ir Teisingumo ministerijai pateikta Bylų paskirstymo modulio tobulinimo 

specifikacija.  

5. Teiktos pastabos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos 

moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 1, 3, 12, 13, 25 straipsnių pakeitimo bei įstatymo 

papildymo 5 ir 7 straipsniais įstatymo projekto.  

6. Rengtos ir pateiktos pastabos Specialiųjų tyrimų tarnybai bei Vyriausybės kanceliarijai 

dėl Nacionalinės kovos su korupcija programos pakeitimo projekto priemonių plano. 

7. Teiktos pastabos Generalinei prokuratūrai dėl Sukčiavimo baudţiamojo persekiojimo 

stiprinimo Lietuvoje strategijos projekto. 

8. Pateikta nuomonė dėl Nacionalinės kovos su korupcija programos pakeitimo projekto. 

9. Parengtas ir Visuotiniam teisėjų susirinkimui pateiktas tvirtinti Visuotinio teisėjų 

susirinkimo darbo reglamento projektas.  

10. Parengti ir Teisėjų tarybai pateikti tvirtinti Teisėjų tarybos darbo reglamento, Nuolatinės 

teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatų, Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašo, Teisėjų 

karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatų, Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos 

pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir Teisėjų, siekiančių 

karjeros tos pačios pakopos teismuose, sąrašų sudarymo tvarkos aprašo, Teisėjų paţymėjimų 

išdavimo, galiojimo ir apskaitos tvarkos aprašo projektai. 

11. Parengti ir Teisėjų tarybai pateikti tvirtinti Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos 

nuostatų, Asmenų įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas tvarkos aprašo,  

Asmenų įrašymo į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą tvarkos aprašo, Teisėjų karjeros 

siekiančių asmenų vertinimo kriterijų, Teisėjų garbės teismo nuostatų, Teisėjų etikos ir drausmės 

komisijos nuostatų pakeitimų projektai. 

12. Vykdant Teisėjų tarybos pavedimą parengtos ir patvirtintos Teismo posėdţių 

tvarkaraščių teikimo visuomenės informavimo priemonių atstovams taisyklės, Teismų informacinės 

sistemos LITEKO saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles patvirtinantys dokumentai. 

13. Parengtas ir patvirtintas Prašymų leisti laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą padavimo 

bei sprendimo dėl pretendentų į teisėjus egzamino laikymo priėmimo tvarkos aprašas.  
 

3.13. DALYVAVIMAS KOMITETŲ, DARBO GRUPIŲ IR 

KOMISIJŲ VEIKLOJE 
 

 Administracijos atstovai 2008 m. dalyvavo įvairių komitetų, darbo grupių ir komisijų 

veikloje: 

1. Dalyvauta komitetuose:  
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- Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto organizuotuose posėdţiuose 

dėl Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 

pakeitimo įstatymo projekto; 

- Nepilnamečių justicijos 2004–2008 metų programos valdymo komiteto veikloje. 

22. Dalyvauta kitų institucijų sudarytose darbo grupėse: 

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1R-352 

sudarytoje darbo grupėje galiojantiems teisės aktams, susijusiems su smurtu prieš moteris šeimoje, 

išnagrinėti, su jų taikymu susijusioms problemoms nustatyti ir šių problemų sprendimo būdams 

pasiūlyti; 

- Lietuvos Respublikos ūkio ministro sudarytos darbo grupės „Prieţiūros direktyvos 

nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę“ veikloje; 

 - Lietuvos Respublikos sveikatos ir apsaugos ministro sudarytos darbo grupės 

„Reikalavimams pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų 

sveikatos patikrinimo tvarkos aprašui parengti“ veikloje; 

- Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

sudarytos darbo grupės veikloje dėl projekto PRISONIS informacinės sistemos diegimo; 

-  Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr.5V-94 sudarytos projekto „Nacionalinio teistumo 

registro modernizavimas, siekiant prisijungti prie būsimos Europos teistumo registrų sistemos“ 

valdymo grupės veikloje. 

3. Dalyvauta Teisėjų tarybos nutarimais sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje: 

- darbo grupėje dėl teisėjų skaičiaus apylinkių teismuose pagal faktinius darbo krūvius 

pasiūlymams pateikti; 

- darbo grupėje teismų biudţetiniams klausimams nagrinėti;   

- darbo grupėje Respublikos apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismuose 

dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų pareigybių pavadinimams suvienodinti ir jų skaičiui 

teismuose nustatyti; 

- darbo grupėje dėl bylų paskirstymo naudojant informacines technologijas taisyklėms 

parengti; 

-  darbo grupėje dėl bandomojo teisminės mediacijos projekto įgyvendinimo koordinavimui 

ir jo rezultatų vertinimui; 

-  darbo grupėje Teismų informacinės sistemos diegimo ir eksploatavimo metu iškylantiems 

klausimams spręsti; 

-  darbo grupėje teisminio proceso bylų kategorijų bei procesinių sprendimų šiose bylose 

kategorijų klasifikatorių pakeitimui; 

-  darbo grupėje bylų uţvedimo, jų apskaitos bei sudėtingumo apskaičiavimo problemoms 

spręsti; 

- Teismų informacinės sistemos LITEKO naudojimo ir plėtros darbo grupėje; 

- Teisėjų mokymo koordinavimo komisijoje prie Teisėjų tarybos. 

4. Dalyvauta kitų institucijų sudarytose komisijose: 

- Teisinio darbo staţo pripaţinimo komisijoje; 

- Administracijos, teismų ir prokuratūros vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, 

vertinimo komisijų narių ir 18–20 kategorijų karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimo komisijoje. 

 
 

3.14. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

Administracija 2008 m. plėtojo ryšius su kitų šalių bei tarptautinėmis institucijomis ir 

organizacijomis. Tai suteikia galimybę keistis informacija, dalintis patirtimi ir praktikos pavyzdţiais 

su kitomis valstybėmis, palyginti plėtrą ir reformas teismų bei teismų savivaldos institucijų veiklos 

srityje bei kartu ieškoti tinkamų sprendimų ir būdų sunkumams įveikti. 
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1. Dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo darbo grupių „Kokybės valdymas“ ir „Abipusis 

pasitikėjimas“ veikloje, organizuoti Administracijos atstovų vizitai į šio tinklo darbo grupių 

posėdţius. 

2. Organizuoti uţsienio atstovų vizitai Lietuvos Respublikoje: 

– 2008 m. sausio 24–25 d. Administracijoje įvyko Europos teismų tarybų tinklo darbo 

grupės „Kokybės valdymas“ posėdis. Darbo grupės nariai susipaţino su Lietuvos Respublikos 

teismų sistema, Lietuvos teismų savivaldos institucijomis, taip pat su Administracijos veikla. Buvo 

išklausyti Belgijos ir Lietuvos atstovų pranešimai apie drausmės bylų teisėjams iškėlimo procedūras 

šiose valstybėse ir aptarti teisėjų drausminės atsakomybės principai. 

– 2008 m. balandţio 15 d. Korėjos ambasados Vienoje atašė teisės klausimais, teisėjas 

Changho Chung vizitas Lietuvos Respublikoje. Vizito metu svečias lankėsi Administracijoje, 

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme ir Lietuvos apeliaciniame teisme, aptarė teismų 

bendradarbiavimo klausimus. 

3. Organizuotos Teisėjų tarybos narių, teisėjų, Administracijos darbuotojų komandiruotės į 

uţsienio valstybes: 

– Teisėjų tarybos pirmininko, Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojo ir Administracijos 

direktoriaus vizitas į Budapešte (Vengrija) 2008 m. geguţės 21–23 d. vykusį Europos teismų tarybų 

tinklo Generalinės asamblėjos posėdį; 

– Teisėjų tarybos narių kelionės į Paryţių (Prancūzija) ir Romą (Italija), kurių metu 

dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės „Teisėjų atsakomybė“ 2 posėdţiuose; 

– Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojo ir Administracijos atstovo kelionės į Vieną 

(Austrija) ir Kopenhagą (Danija), kurių metu dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės 

„Kokybės valdymas“ 2 posėdţiuose; 

– Teisėjų tarybos nario ir Administracijos atstovo 2 vizitai į Briuselį (Belgija), kurių metu 

dalyvauta Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės „Abipusis pasitikėjimas“ posėdţiuose; 

– Vilniaus apygardos teismo teisėjo 3 kelionės į Briuselį (Belgija),  kurių metu dalyvauta  

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose organizuotuose susitikimuose; 

– Administracijos atstovų vizitas į Briuselį (Belgija), kurio metu dalyvauta Europos teismų 

tarybų tinklo vidaus dokumentų projektų rengimo procese; 

– Administracijos atstovo vizitas į San Sebastianą (Ispanija), kurio metu dalyvauta Europos 

teismų tarybų tinklo narių atstovų susitikime dėl Europos teismų tarybų tinklo interneto svetainės 

turinio ir galimybių;  

– Teisėjų tarybos nario ir Kauno apygardos teismo teisėjo kelionė į Seulą (Korėjos 

Respublika), kurios metu dalyvauta staţuotėje dėl teismų nešališkumo gerinimo ir efektyvaus 

teisingumo vykdymo; 

– Administracijos atstovų vizitas į Seulą (Korėjos Respublika), kurio metu organizuotas 

susitikimas su Korėjos nacionalinės teismų administracijos, Aukščiausiojo Teismo atstovais, taip 

pat dalyvauta kai kuriuose seminaruose dėl teismų nešališkumo gerinimo ir efektyvaus teisingumo 

vykdymo; 

– teisėjų vizitas, kurio metu dalyvauta Liuksemburge Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 

organizuotame Europos Sąjungos valstybių narių aukštesniųjų teismų teisėjų susitikime; 

– teisėjų vizitas, kurio metu dalyvauta Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų kontrolės 

tarnybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Vienoje  (Austrija) organizuotame 

seminare dėl kovos su pinigų plovimu; 

–  Administracijos direktoriaus vizitas į Vieną (Austrija), kurio metu įvyko susitikimas su 

Austrijos teisingumo ministerijos atstovais;  

–  Teisėjų garbės teismo pirmininko bei Administracijos atstovų vizitas į Madridą (Ispanija), 

kurio metu dalyvauta Ispanijos bendrosios teismų tarybos organizuojamame simpoziume dėl vidaus 

audito ir teisėjų atsakomybės klausimų; 

– Administracijos atstovo 2 vizitai į Strasbūrą (Prancūzija), kurių metu dalyvauta CEPEJ 

nacionalinių korespondentų susitikime ir CEPEJ plenariniame posėdyje; 
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– Vilniaus apygardos teismo teisėjo kelionė į Trierą (Vokietija), kurios metu dalyvauta 

Europos teisės akademijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje dėl prekybos ţmonėmis; 

– Teisėjų tarybos nario vizitas į Kopenhagą (Danija), kurio metu dalyvauta Europos teisėjų 

mokymo tinklo 2008 m. apsikeitimo programoje; 

– Administracijos atstovų  kelionė į Keele (Didţioji Britanija), kurios metu dalyvauta Keele 

universiteto organizuotame seminare „Teisingumas, ţiniasklaida ir visuomenė: lyginamoji ir 

istorinė perspektyva“. 

4. Teikta informacija uţsienio valstybių (Rumunijos, Vengrijos, Latvijos, Australijos, 

Bulgarijos, Lenkijos, Moldavijos ir kt.) institucijoms, rengti ir teikti atsakymai į jų klausimynus, 

paklausimus dėl Lietuvos teisėjų statuso, etikos, karjeros, drausminės atsakomybės, dėl 

nepilnamečių asmenų atsakomybės, kai kurių procesinių nuostatų reglamentavimo, dėl teisėjų 

mokymų Lietuvos Respublikoje ir kitų aktualių Lietuvos teismų veiklos klausimų. 

5. Parengtos apţvalgos „Teisėjų skyrimas kai kuriose Europos valstybėse“ ir  „Europos 

Sąjungos valstybių teismų sistemos“.  

6. Pagal Europos Tarybos Veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 2008 m. Europos 

teisingumo sistemų vertinimo ataskaitą atnaujinta informacija apie teisėjų atlyginimus Europos 

valstybėse, dalintasi patirtimi CEPEJ internetiniame forume. 

 

3.15. KITA VEIKLA 

 

Be jau paminėtų veiklų taip pat: 

1. Iš teismų surinkta ir apibendrinta informacija, kokius projektus, atitinkančius Viešojo 

administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano 

priemones, jie pageidautų įgyvendinti. 

2. Atliktas teismo posėdţių koordinavimas didelės apimties bei sudėtingose bylose, kurio 

tikslas yra uţtikrinti didelės apimties bei sudėtingų bylų nagrinėjimo operatyvumą bei išvengti bylų, 

kuriose dalyvauja tie patys asmenys, nagrinėjimo Lietuvos Respublikos teismuose tuo pačiu laiku. 

3. Surinkti duomenys iš apylinkių teismų ir sudarytas naujas ikiteisminio tyrimo teisėjų 

sąrašas. Šis sąrašas skelbiamas Administracijos interneto svetainėje. 

4. Sudaryti teisėjų, kurie specializuojasi nagrinėti tam tikrų kategorijų bylas (civilines, 

baudţiamosios, vaikų ir šeimos, darbo, bankroto) sąrašai. Tvarkyta teisėjų specializacijos kaitos 

apskaita, informacija skelbta Administracijos interneto svetainėje.   

5. Atliktos 60 Lietuvos teismų pastatų apţiūros, kurių metu nustatyti konstrukcijų, apdailos, 

inţinerinių įrengimų defektai, įvertinta bendra pastatų techninė būklė, susipaţinta su pastatų 

inventorine ir teisinės registracijos medţiaga. Apsilankymų metu su teismų pirmininkais ir kitais 

atsakingais ūkio dalies darbuotojais aptartos aktualiausios teismams priklausančių pastatų remonto 

problemos, remontui reikalingų lėšų poreikis, darbų atlikimo eiliškumas, projektavimo  bei sąmatų 

rengimo aktualijos. 

6. Apskaičiuotas lėšų poreikis teismų teisėjų darbo uţmokesčiui 2008 m., vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo projektų nuostatomis (Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos projektas, Darbo grupės dėl teisėjų darbo apmokėjimo reglamentavimo 

tobulinimo projekto 3 variantai). 

7. Surinkta informacija, susijusi su teismų administracinės veiklos prieţiūra (administracinės 

veiklos prieţiūros planai, bylų paskirstymo tvarka, duomenys apie uţsitęsusių bylų nagrinėjimą). 

8. Surinkta ir apibendrinta informacija iš apylinkių teismų apie apmokėjimą uţ teismo 

psichiatrijos ambulatorinių bei stacionarių ir teismo psichologijos ambulatorinių ekspertizių 

paslaugas 2008 m., apskaičiuotas galimas teismų įsiskolinimas uţ šias paslaugas. 

9. Dalyvauta Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Palangoje organizuotoje konferencijoje dėl viešosios tvarkos uţtikrinimo šalies pajūryje 2008 m. 

vasaros sezonu metu. 
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10. Organizuotas pasitarimas su Policijos departamento ir Vilniaus apskrities valstybinės 

mokesčių inspekcijos atstovais dėl baudų, skirtų uţ administracinės teisės paţeidimus, įmokos kodų 

problemų, kuriame dalyvavo ir Administracijos atstovai. 

11. Tarpininkaujant Administracijai 200 studentų atliko mokomąją praktiką teismuose. Taip 

pat viena studentė atliko mokomąją praktiką Administracijoje.  

12. Atlikti Valstybės socialinio draudimo fondo valdybos bazių vartotojų sąrašo 

atnaujinimai, teismai konsultuoti darbo su šiomis bazėmis klausimais. 

13. Į lietuvių kalbą išverstos ir Teisėjų tarybai bei visuomenei pateiktos Konsultacinės 

Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonės bei daugelis kitų tarptautinių dokumentų. 

14. Į anglų kalbą išversti šie Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai: Nacionalinės 

teismų administracijos įstatymas, Visuotinio teisėjų susirinkimo darbo reglamentas, Nuolatinės 

teisėjų vertinimo komisijos nuostatai, Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašas.  
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4. PERSPEKTYVOS 2009 METAMS 
 

2009 m. Administracija, atsiţvelgusi į praėjusių metų pasiektus rezultatus ir nustatytas 

problemas, sieks tobulinti savo veiklą ir sėkmingai įgyvendinti naujus tikslus.  

Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Administracija tapo investicijų, susijusių su informacinėmis 

sistemomis, valdytoja, todėl šių investicijų projektų įgyvendinimas, informacinių sistemų kūrimo ir 

diegimo teismuose organizavimas, informacinių sistemų administravimas ir tobulinimas –  vienas 

svarbiausių Administracijos veiklos prioritetų 2009 m.  

Pagrindiniai numatomi darbai 2009 metais: 

1. Dalyvauti Teismų informacinės sistemos LITEKO naudojimo ir plėtros darbo grupės 

veikloje, siekti, kad būtų sukurti ir išbandyti likę dar nesukurti teismų informacinės sistemos 

moduliai.  

2. Parengti naują teismų veiklos statistikos skaičiavimo metodiką. 

3.  Siekiant gerinti funkcijų atlikimą teisėjų korpuso formavimo srityje, tobulinti programą, 

skirtą duomenų apie pretendentus į teisėjus ir teisėjų karjeros siekiančius asmenis perkėlimui iš 

dabartiniu metu naudojamų sąrašų į duomenų bazes.  

4. Siekiant glaudţiau bendradarbiauti su audituojama aplinka, geresnio bendro vidaus audito 

įvaizdţio formavimo bei įvertinti bendrąsias veiklos rizikas, bus audituojami tie teismai, kuriuose ši 

veikla nebuvo vykdyta.  

5. Siekiant įgyvendinti Teismų įstatymo 39 straipsnio nuostatas, planuojama iš esmės 

atnaujinti Administracijos interneto svetainę, sukurti teismų praktikos ir teisės aktų paieškos 

sistemą, skirtą teismų darbuotojams. Vartotojų patogumui uţtikrinti skelbiamų teismų sprendimų 

sąsajas su atitinkamais teisės aktais bei su kitais dokumentais ir sukurti tobulesnę paieškos sistemą, 

kuri ţymiai palengvintų teisėjų, teisėjų padėjėjų darbą.  

6. Siekiant efektyvaus, racionalaus finansinių, materialinių ir ţmogiškųjų išteklių 

naudojimo, tobulinti Administracijos ir teismų valstybės biudţeto asignavimų planavimą, plėsti 

Administracijos ir teismų ekonominių–finansinių rodiklių analizių sritis, numatyti tendencijas, 

rengti teismų finansavimo analitines apţvalgas. Siūlyti sudaryti teismų strateginio veiklos 

planavimo darbo grupę ir dalyvauti jos veikloje tobulinant teismų strateginius veiklos planus, 

numatyti galimybę parengti ilgalaikės ir (arba) vidutinės trukmės teismų plėtros strategiją.  

7. Teisėjų tarybos sudaromoms darbo grupėms teikti įvairiapusę pagalbą rengiant teisės 

aktų, išvadų projektus, renkant ir apibendrinant informaciją apie Europos Sąjungos bei kitų uţsienio 

valstybių praktiką teismų bei teismų savivaldos institucijų veiklos srityse. 

8. Plėsti atliekamų analizių, tyrimų sritis, apimant kuo įvairesnius teismų (išskyrus 

teisingumo vykdymą) bei teismų savivaldos institucijų veiklos klausimus, gerinti atliekamų analizių 

kokybę.  

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                       Kęstutis Vaškevičius 
 


