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5 1. ĮŽANGA 

1. ĮŽAnGA 

1999 m. pabaigoje Lietuvos Respu-
blikos Konstitucinis Teismas priėmė 
nutarimą dėl kai kurių tuometinio 
Teismų įstatymo nuostatų atitikties 
Konstitucijai. Šiame ir vėlesniuose 
nutarimuose konstatuota, kad tik 
nepriklausoma teismų institucinė 
sistema gali garantuoti teismų orga-
nizacinį savarankiškumą, kad teis-
mų administravimas turi būti or-
ganizuojamas nepažeidžiant teisėjų 
nepriklausomumo, o įstatymu turi 
būti nustatytas toks teisinis regulia-
vimas, pagal kurį valstybinės institu-
cijos, užtikrinančios nepriklausomą 
teismų administravimą, būtų įsteig-
tos prie teisminės valdžios.

2002 m. buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos nacionalinės teismų 
administracijos įstatymas, kuriuo 
nuo 2002 m. gegužės 1 d. buvo 
įsteigta Nacionalinė teismų admi-
nistracija (toliau – Administracija). 
Tai – vienintelė šalies įstaiga, kuri 
aptarnauja teismų savivaldos insti-
tucijas, siekiant užtikrinti šalies teis-
mų sistemos, jos valdymo ir darbo 
organizavimo efektyvumą, teisėjų 
ir teismų savivaldos nepriklauso-
mumą. Administracija padeda užti-
krinti teisminės valdžios nepriklau-
somumą – garantiją, kad teismams 
įtakos nedarys kitos valstybės val-
džios ir jie tinkamai įgyvendins tik 
jiems Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijoje nustatytą funkciją – teisin-
gumo vykdymą.

Administracijos misija – siekti, 
kad visapusiškai būtų užtikrintas 
sklandus teismų ir teismų savivaldos 
institucijų darbas, stiprinti naciona-
linę teismų sistemą ir gerinti teismų 
darbo sąlygas.

Administracija savo veikloje va-
dovaujasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Teismų įstatymu, Na-
cionalinės teismų administraci-
jos įstatymu, Nacionalinės teismų 
administracijos nuostatais bei kitais 
teisės aktais. Specialieji įstatymai 
nustato Administracijos statusą, pa-

skirtį, kompetenciją. Nacionalinės 
teismų administracijos nuostatai re-
glamentuoja Administracijos struk-
tūrą, uždavinius, teises, funkcijas, 
darbo organizavimą.

Pagrindinės Administracijos vei-
klos kryptys:

padėti užtikrinti teismų ir tei-•	
sėjų nepriklausomumą, teismų 
organizacinį savarankiškumą;
pagal kompetenciją užtikrin-•	
ti teismų ir teismų savivaldos 
institucijų glaudžius tarpusavio 
ryšius;
padėti teismų savivaldos insti-•	
tucijoms įgyvendinti pavestas 
funkcijas;
pagal kompetenciją užtikrinti •	
sklandų teisėjų korpuso forma-
vimą;
organizuoti ir užtikrinti centra-•	
lizuotą teismų materialinį tech-
ninį aprūpinimą;
užtikrinti teisėjų pensinį aprū-•	
pinimą;
siekiant užtikrinti efektyvų ir •	
racionalų valstybės lėšų valdy-
mą ir naudojimą, organizuo-
ti teismų vykdomų valstybės 
biudžeto programų projektų ir 
programų sąmatų projektų ren-
gimą ir investicijų projektų (in-
vesticijų programų) teismams 
įgyvendinimą;
kurti ir įgyvendinti bendrosios •	
teismų informacinės sistemos 
strategiją;
siekti, kad Lietuvos Respubli-•	
kos teismų sistema veiktų efek-
tyviai.

2010 m. Administracijai įstatymų 
priskirtas funkcijas įgyvendino šie 
struktūriniai padaliniai: Teisės ir per-
sonalo skyrius, Teismų veiklos ana-
lizės skyrius, Tarptautinių santykių 
skyrius, Strateginio planavimo sky-
rius, Informatikos ir statistikos sky-
rius, Komunikacijos skyrius, Finansų 
ir biudžeto skyrius, Vidaus audito 
skyrius bei Bendrųjų reikalų skyrius.

Žmogiškieji ištekliai
2010 m. pabaigoje Administracijo-

je dirbo 48 darbuotojai, iš jų 34 vals-
tybės tarnautojai, 14 darbuotojų, dir-
bančių pagal darbo sutartis. Taip pat 
buvo priimti 7 darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis ir gaunantys 
darbo užmokestį iš Europos Sąjun-
gos struktūrinės paramos lėšų. 

Visi valstybės tarnautojai yra 
įgiję aukštąjį išsilavinimą, iš jų – 2 
asmenys turi mokslų daktaro laips-
nį, 3 darbuotojai – atestuoti vidaus 
auditoriai, 1 darbuotojas turi  aukš-
tąjį neuniversitetinį išsilavinimą; 4 
darbuotojai turi darbo patirties teis-
muose. 

Administracijos darbuotojų am-
žiaus vidurkis – 36,6 metų. 60 pro-
centų įstaigos darbuotojų yra mote-
rys, 40 proc. – vyrai. 

Ataskaitiniais metais Administra-
cijos darbuotojai aktyviai tobulino 
kvalifikaciją kompiuterinio raštin-
gumo mokymuose pagal ECDL 
programą, specialiuose mokymuose 
darbui su Lietuvos teismų informa-
cine sistema LITEKO, buhalterinės 
apskaitos mokymuose pagal nau-
jus viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standar-
tus VSAFAS, kompiuterių sistemų 
administravimo ir saugumo, perso-
nalo valdymo, ryšių su visuomene, 
užsienio kalbos bei kituose moky-
muose. 

Šioje Administracijos veiklos atas-
kaitoje pateikiama informacija apie 
svarbiausius Administracijos pa-
siektus rezultatus 2010 metais: ko-
kius uždavinius įvairiose veiklos sri-
tyse Administracija įgyvendino, taip 
pat kokie yra pagrindiniai dabarties 
ir ateities tikslai. Ataskaitoje apra-
šoma ir įstaigos ryšių su visuomene 
veikla, informacinių sistemų plėtoji-
mas, bendradarbiavimas su kitomis 
Lietuvos institucijomis, įstaigomis 
bei kolegomis užsienyje, vykdomi 
projektai, pateikiama svarbiausia 
statistinė informacija ir pan.  
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Nacionalinės teismų administra-
cijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtinta Administracijos paskir-
tis – pagal kompetenciją užtikrinti 
teismų ir teismų savivaldos institu-
cijų administracinę ir organizacinę 
veiklą. Viena iš pagrindinių Admi-
nistracijos veiklos krypčių – padėti 
teismų savivaldos institucijoms įgy-
vendinti joms pavestas funkcijas.

Įgyvendindama šią veiklos kryptį, 
Administracija rengia ir teikia me-
džiagą svarstomais klausimais, atlieka 
įvairias analizes, apibendrinimus, ren-
gia teisės aktų, raštų projektus, orga-
nizuoja posėdžius, tvarko dokumentų 
apskaitą, rūpinasi organizacinėmis 
techninėmis priemonėmis ir kt.

Per ataskaitinį laikotarpį:
1. Parengta Lietuvos Respublikos 

teismų ir teismų savivaldos institu-
cijų 2009 metų veiklos apžvalga, kas 
ketvirtį teiktos ataskaitos Teisėjų ta-
rybai apie Teisėjų tarybos nutarimų 
vykdymą.

2. Parengta medžiaga 18 Teisė-
jų tarybos posėdžių, parengtas 181 
Teisėjų tarybos nutarimų projektas, 
surašyta 18 Teisėjų tarybos posėdžių 
protokolų.

3. Parengta 14 Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijos priimtų spren-
dimų iškelti drausmės bylas pro-
jektų, surašyta 16 Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijos posėdžių pro-
tokolų. Atkreiptinas dėmesys, kad 

2010 m. pasižymėjo žymiu teikimų 
skaičiaus išaugimu:  užregistruota 
227 skundai (2009 m. – 50), išnagri-
nėta 119 teikimų (2009 m. – 44). 

4. Surašyti 14 Teisėjų garbės teis-
mo posėdžių protokolai, parengta 
10 Teisėjų garbės teismo priimtų 
sprendimų projektų. Pažymėtina, jog 
gerokai išaugo Teisėjų garbės teismo 
posėdžių – 2007 m. – 3, 2008 m. – 2, 
2009 m. – 2, o 2010 m. – net 14. 

5. Teismų savivaldos instituci-
jų pavedimu, siekiant visapusiškai 
spręsti problemas, plėtoti bendra-
darbiavimą, rengti raštų projektai 
teismams, kitoms valstybės institu-
cijoms, asmenims. 2010 m. savival-
dos institucijos užregistravo 1 415 
gautų ir 1 251 siunčiamąjį raštą. 

6. Teisėjų tarybos posėdžiams 
teikti duomenys iš teismų, išvados, 
statistinių duomenų analizės, api-
bendrinimai įvairiais teismų veiklos 
klausimais, taip pat medžiaga klau-
simams dėl patarimo Respublikos 
Prezidentui skirti, perkelti, paaukš-
tinti ar atleisti iš pareigų teisėjus, 
teismo pirmininkus, pirmininkų 
pavaduotojus ar skyriaus pirminin-
kus ir kt. 

Parengti ir pateikti Teisėjų tary-
bai svarstyti Teisėjų tarybos darbo 
reglamento, Teisėjų garbės teismo 
nuostatų, Administravimo teismuo-
se nuostatų, Lietuvos teismų infor-
macinės sistemos nuostatų, Teismo 
posėdžių garso įrašymo, saugojimo 
taisyklių, Asmenų įrašymo į Pre-
tendentų į laisvas apylinkės teismo 
teisėjų vietas sąrašą tvarkos aprašo, 
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos 
nuostatų, Teisėjų karjeros siekiančių 
asmenų atrankos nuostatų, Teisėjų 
atrankos skelbimo ir organizavimo 
tvarkos aprašo pakeitimo projektai. 

Taip pat Teisėjų tarybai pateikti 
svarstyti klausimai dėl Lietuvos Res-
publikos teismų (išskyrus Lietuvos 
Aukščiausiąjį Teismą) procesinių 
dokumentų saugojimo terminų ro-
dyklės, Teismų atvirumo visuome-
nei plano patvirtinimo, vienodos 
Buhalterinės apskaitos ir finansų 
valdymo sistemos diegimui ir vie-
nodos apskaitos politikos formavi-
mui visuose Lietuvos Respublikos 
teismuose nuo 2011 m. sausio 1 d. 
pritarimo bei kiti klausimai, susiję 
su teismų administracine bei orga-
nizacine veikla. 

2. nACiOnALinĖs TEisMŲ ADMinisTrACiJOs VEiKLA  
2010 METAis

2.1. TEisMŲ sAViVALDOs insTiTuCiJŲ APTArnAViMAs

Teisėjų tarybos 
posėdžių skaičius

Parengtų Teisėjų 
tarybos nutarimų 
projektų skaičius

Teisėjų tarybos aptarnavimas

16 16 20 18

181
180

241
212
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Teisėjų skyrimas, paaukštinimas, 
perkėlimas ir atleidimas iš pareigų 
yra išimtinė Lietuvos Respublikos 
Prezidento, o Konstitucijos ir įsta-
tymo numatytais atvejais – Lietuvos 
Respublikos Seimo kompetencija. 
Pagal Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją Respublikos Prezidentui šiais 
klausimais pataria  speciali įstatymo 
numatyta teisėjų institucija – Teisė-
jų taryba. Vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos teismų įstatymo 124 
straipsnio 2 dalies 4 punktu, Admi-
nistracija užtikrina sklandų teisėjų 
korpuso formavimą – teikia Teisė-
jų tarybai su kiekvienu svarstomu 
klausimu susijusią medžiagą, kuri 
reikalinga sprendimui priimti. 

Administracija, tvarkydama pre-
tendentų į teisėjus bei teisėjų asmens 
bylas, taip pat susijusias duomenų 
bazes, atlieka pirminį asmenų, pa-
geidaujančių tapti teisėjais, patikri-
nimą – nustato, ar asmuo atitinka 
Teismų įstatyme numatytus reika-
lavimus, ar pateikti visi reikalingi 
dokumentai, užklausia kompeten-
tingų institucijų bei darboviečių 
apie asmenų reputaciją, asmenines 
ir dalykines savybes. Administraci-
ja susistemina turimus duomenis ir 
pateikia juos Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Pre-
tendentų į teisėjus atrankos komi-
sijai (toliau – Atrankos komisija), 
tokiu būdu padėdama šioms insti-
tucijoms įgyvendinti joms priskirtas 
funkcijas.

2010 m. Administracijos veikla, 
susijusi su teisėjų korpuso forma-
vimu:

1. Užregistruoti 44 prašymai leisti 
laikyti pretendentų į teisėjus egzami-
ną. Parengti užklausimai valstybės 
ar savivaldybės institucijoms, įstai-
goms, įmonėms, organizacijoms ir 
(ar) registrams, ar nėra Teismų įsta-
tymo 52 straipsnio 1 ir 2 punktuose 
nurodytų aplinkybių, dėl kurių pre-
tendentas į teisėjus negali būti lai-
komas nepriekaištingos reputacijos, 
taip pat darbovietėms bei atitinka-

mam teisininko profesijos valdymo 
organui ar atitinkamoms savivaldos 
institucijoms apie tai, ar nėra Teis-
mų įstatymo 52 straipsnio 3 ir 4 
punktuose nurodytų aplinkybių bei 
apie asmenų, pageidaujančių laikyti 
pretendentų į teisėjus egzaminą, as-
menines ir dalykines savybes, ben-
druosius gebėjimus, privalumus.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenų, 
pageidaujančių laikyti pretendentų 

2.2. TEisĖJŲ KOrPusO FOrMAViMO KLAusiMAi

į teisėjus egzaminą, skaičius, lygi-
nant su 2009 m., sumažėjo: 2006 m. 
buvo užregistruota 23, 2007 m. – 30, 
2008 m. – 49, 2009 m. – 75 asmenų 
prašymai leisti laikyti egzaminą.

2. Organizuoti 6 pretendentų į 
teisėjus egzaminai. Į juos pakviesti 
72 asmenys. Į egzaminus atvyko 59 
asmenys, egzaminą išlaikė 40, t. y. 
68 proc. laikiusių egzaminą asmenų. 
Surašyti 6 Pretendentų į teisėjus eg-
zamino komisijos posėdžių proto-
kolai ir 59 nutarimai. 

3. Tvarkytas Pretendentų į laisvas 
apylinkės teismo teisėjų vietas sąra-
šas. Duomenys apie asmenis, įrašy-
tus į šį sąrašą, teikti Lietuvos Respu-
blikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir 

Atrankos komisijai. 2010 m. į Pre-
tendentų į laisvas apylinkės teismo 
teisėjų vietas sąrašą buvo įrašyti 39 
asmenys. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje šiame sąraše iš viso buvo 
67 asmenys.

4. Techniškai aptarnauta Atrankos 
komisija: suorganizuota 14 šios ko-
misijos posėdžių, rinkta ir pateikta 
medžiaga dėl pretendentų, surašyta 
14 posėdžių protokolų, 32 išvadų 

Egzaminą išlaikę asmenys

Egzamino neišlaikę asmenys

Pretendentų į teisėjus egzaminą laikiusių asmenų statistika

15

29

10

19 19

31

47

40

projektai, vykdyti komisijos pirmi-
ninko pavedimai, atlikti kiti su šios 
komisijos veikla susiję darbai. 2010 
metais Administracijos interneto 
svetainėje pradėta skelbti bei nuo-
lat atnaujinama informacija apie 
paskelbtų pretendentų į teisėjus at-
rankų bei neeilinių teisėjų veiklos 
vertinimų vykdymo eigą, Atrankos 
komisijos išvados, taip pat, siekiant 
tikslumo bei operatyvumo, Atran-
kos komisijos rezultatai skaičiuoja-
mi kompiuteriniu būdu, pradėtos 
rengti duomenų apie teisėjų veiklos 
rodiklių pažymos lyginamuoju as-
pektu.  

5. Tvarkytos Teisėjų, pageidaujan-
čių būti perkeltais į kitą tos pačios 
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pakopos teismą arba kitos jurisdikci-
jos tos pačios pakopos teismą, ir Tei-
sėjų, siekiančių karjeros tos pačios 
pakopos teismuose, duomenų bazės. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš 
viso buvo 11 teisėjų, įrašytų į Teisėjų, 
pageidaujančių būti perkeltais į kitą 
tos pačios pakopos teismą arba į ki-
tos jurisdikcijos tos pačios pakopos 
teismą, duomenų bazę, ir 41 teisėjas, 
įrašytas į Teisėjų, siekiančių karjeros 
tos pačios pakopos teismuose, duo-
menų bazę. Pažymėtina, kad į pas-
tarąją duomenų bazę 2009 m. buvo 
įrašyti 27 teisėjai. 

Duomenys apie teisėjus, įrašytus į 
minėtas duomenų bazes, teikti Lie-
tuvos Respublikos Prezidentui, Tei-
sėjų tarybai ir Atrankos komisijai. 

6. Tvarkytas Teisėjų karjeros sie-
kiančių asmenų registras. Duo-
menys apie asmenis, įrašytus į šį 
registrą, teikti Lietuvos Respubli-
kos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir 
Atrankos komisijai. 2010 m. Admi-
nistracijos direktoriaus įsakymais į 
Teisėjų karjeros siekiančių asmenų 
registrą įrašyta 19 asmenų (18 teisė-
jų ir 1 socialinių mokslų daktaras). 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
šiame registre iš viso buvo įrašyti 
172 asmenys.

Administracijos tvarkomos 
su teisėjų korpuso formavimu 

susijusios duomenų bazės:

– Pretendentų į laisvas apylinkės 
teismo teisėjų vietas sąrašas.

– Teisėjų karjeros siekiančių asme-
nų registras.

– Teisėjų, pageidaujančių būti per-
keltais į kitą tos pačios pakopos teis-
mą arba kitos jurisdikcijos tos pačios 
pakopos teismą, duomenų bazė.

– Teisėjų, siekiančių karjeros tos 
pačios pakopos teismuose, duomenų 
bazė.

– Teisėjų duomenų bazė.

7. Lietuvos Respublikos Preziden-
tui teikti teisėjų, teismų pirmininkų, 
pirmininkų pavaduotojų ir skyrių 
pirmininkų, kuriems pasibaigia įga-
liojimų laikas, sąrašai. 

8. Techniškai aptarnauta Teisėjų 
tarybos sudaryta Nuolatinė teisėjų 
veiklos vertinimo komisija: Nuola-
tinės teisėjų veiklos vertinimo ko-
misijos pirmininko pavedimu su-
organizuota 18 posėdžių, surašyta 
18 posėdžių protokolų ir 216 išvadų 
projektų, atlikti kiti su Nuolatinės 
teisėjų veiklos vertinimo komisijos 
veikla susiję darbai. 

9. Tvarkyta teisėjų darbo vietų 
(etatų) apskaita, analizuotas teisėjų 
poreikis, teisėjų kaitos ir karjeros 
procesai. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje Lietuvos Respublikos teis-
muose buvo 787 teisėjų etatai, iš jų 
775 užimti. Informacija apie laisvus 
bei atsilaisvinančius teisėjų, teismų 
pirmininkų, skyrių pirmininkų, 
pirmininkų pavaduotojų etatus teis-
muose skelbiama Administracijos 
interneto svetainėje.

10. Tvarkyta Teisėjų duomenų 
bazė ir teisėjų asmens bylos, teikta 
metodinė pagalba teismų darbuo-
tojams įvairiais personalo klausi-
mais.

11. Vykdant Lietuvos Respublikos 
teismų įstatymo nuostatas, organi-
zuotas visų šalies teisėjų sveikatos 
patikrinimas. 

2010 m. Administracijos direkto-
rius pasirašė 120 įsakymų, susijusių 
su teisėjų korpuso formavimu:

dėl leidimo laikyti pretendentų •	
į teisėjus egzaminą – 49 įsaky-
mai;
dėl atsisakymo leisti laikyti pre-•	
tendentų į teisėjus egzaminą – 3 
įsakymai;
dėl įrašymo į Pretendentų į lais-•	
vas apylinkės teismo teisėjų vie-
tas sąrašą – 39 įsakymai; 
dėl išbraukimo iš Pretendentų į •	
laisvas apylinkės teismo teisėjų 
vietas sąrašo – 5 įsakymai;
dėl įrašymo į Teisėjų karjeros •	
siekiančių asmenų registrą – 18 
įsakymų;
dėl išbraukimo iš Teisėjų kar-•	
jeros siekiančių asmenų regist- 
ro – 6 įsakymai.

Teismų savivaldos institucijų ir komisijų posėdžių skaičius

16 16 16

12
14

18
14

7 8

13

16

3 4 3

5

7 6

16

2 2 14

20
18
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Viena iš Administracijos funkci-
jų – analizuoti teismų administra-
cinės ir organizacinės veiklos, išsky-
rus teisingumo vykdymą, sritis ir 
teikti pasiūlymus dėl teismų darbo 
tobulinimo.

Viena svarbiausių teismų veiklos 
analizės sričių – teismų darbo krū-
viai. 

Administracija atliko apylinkių, 
apygardų bei apygardų administra-
cinių teismų darbo krūvių analizę. 
Analizės medžiaga, išvados bei pasiū-
lymai pateikti Teisėjų tarybos sudary-
tam Teismų administravimo, Teisės 
aktų projektų vertinimo komitetui 
bei Teisėjų tarybai. Siekiama mažinti 
teismų darbo krūvio skirtumus. Iš-
analizavus situaciją ir atsižvelgiant į 
darbo krūvio teismuose dinamikos 
pokyčius, Teisėjų tarybai  pasiūlius, 
Lietuvos Respublikos Prezidentė kei-
tė teisėjų skaičių teismuose. 

Kita svarbi teismų organizacinės 
veiklos analizės sritis yra tiesiogiai 
susijusi su proceso koncentracijos ir 
ekonomiškumo užtikrinimu. 

Administracija atliko daugiau 
kaip metus nagrinėjamų civilinių, 
baudžiamųjų ir administracinių 
bylų užsitęsusio nagrinėjimo prie-
žasčių analizę, kurią pateikė Teisėjų 
tarybai ir teismams. Tokios analizės 
tikslas – užkirsti kelią bylų vilkini-
mui, išsiaiškinti tobulintinas teismų 
posėdžių organizavimo sritis, kad 
būtų užtikrinta Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsau-
gos konvencijos 6 straipsnyje įtvir-

tinta kiekvieno asmens teisė į jo 
bylos išsprendimą per įmanomai 
trumpiausią laiką. Didžiausias dė-
mesys buvo skiriamas 2009 m. na-
grinėtų bylų, kurios buvo nagrinė-
jamos ilgiau kaip metus, užsitęsusio 
nagrinėjimo priežastims nustatyti. 
Apibendrinus rezultatus paaiškė-
jo ne tik objektyvios priežastys, dėl 
kurių neįmanoma bylos išnagrinėti 
per trumpesnį laiką, bet ir teisėjų 
organizacinio darbo nesklandumai, 
kuriems šalinti apygardų teismuose 
buvo organizuojami apylinkių teis-
mų pirmininkų pasitarimai, numa-
tytos konkrečios priemonės.

2010 m. parengtas Europos žmo-
gaus teisių teismo priimtų sprendi-
mų, kuriuose buvo nustatyta, kad 
buvo pažeista Europos žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, api-
bendrinimas. Administracija, siek-
dama išsiaiškinti minėto straipsnio 
pažeidimų pagrindines priežastis, 
apibendrino informaciją apie nuo 
2000 m. sausio 1 d. iki 2010 m. kovo 
1 d. priimtus sprendimus bylose prieš 
Lietuvą, kuriuose Europos žmogaus 
teisių teismas nustatė Europos žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos 6 straipsnio 1 da-
lies pažeidimus. 

Be to, surinkta ir apibendrinta 
informacija bei atlikta analizė apie 
apygardų teismų nurodytas pagrin-
dines ilgiau nei metus užsitęsusio 
bylų nagrinėjimo priežastis bei pa-
siūlymus dėl galimybių trumpinti 

nagrinėjimo terminus; apie švel-
nesnių, negu įstatymo numatytų, 
bausmių bei nuobaudų skyrimą; 
apie specializuotų – šeimos – teismų 
įsteigimo ir teisėjų specializacijos 
nustatymo, nagrinėjant šeimos by-
las, galimybes.

Taip pat buvo analizuota materia-
linės ir procesinės teisės pažeidimų, 
lemiančių teismo sprendimų, nuo- 
sprendžių ir nutarčių pakeitimą bei 
panaikinimą, priežastys ir tendenci-
jos, atlikta 2009 m. apygardų teismų 
priimtų nutarčių, kuriomis buvo 
panaikinti ar pakeisti apylinkių teis-
mų sprendimai bei nuosprendžiai, 
analizė. Apygardų teismų nutarčių, 
kuriomis buvo panaikinti apylinkių 
teismų sprendimai, apibendrinimai 
pateikti Teisingumo ministerijai, 
kad organizuojant teismų mokymus 
būtų atkreiptas dėmesys į dažniau-
siai pasitaikančias sprendimų naiki-
nimo priežastis. 

Kaip ir kasmet, Administracija 
surinko ir apibendrino informaciją 
apie Teisėjų tarybos nutarimų vyk-
dymą,  teismams pavestų užduočių 
įgyvendinimą. Taip pat surinkta ir 
apibendrinta informacija, susijusi 
su teismų administracinės veiklos 
priežiūra. Duomenys apie teismų 
administracinėje veikloje išaiškin-
tus trūkumus bei teigiamą patirtį, 
pateikti Teisėjų tarybai. 

Administracija Teisėjų tarybos 
pavedimu ir kitų institucijų prašy-
mu nuolat atlieka įvairias analizes ir 
teikia išvadas.

2.3. TEisMŲ VEiKLOs AnALiZĖ
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Administracija yra atsakinga už 
oficialią Lietuvos teismų statistiką. 
Kas pusmetį yra sukaupiama, pati-
krinama ir apibendrinama Lietuvos 
teismų statistika ir pateikiama Tei-
sėjų tarybai, Teisingumo ministe-
rijai, teismams, darbo grupėms bei 
kitoms institucijoms ir įstaigoms. 

Teismų statistiką galima skirstyti į:
bylų nagrinėjimo statistiką, kuri •	
parodo, kiek tam tikros rūšies 
bylų gauta, išnagrinėta, liko ne-
išnagrinėta, kokia vidutinė tam 
tikros kategorijos bylos nagri-

nėjimo trukmė, kiek asmenų 
nuteista, jų pasiskirstymas pagal 
amžių, lytį ir pan. Ši informacija 
reikalinga Teisėjų tarybai teismų 
administravimo, išteklių pa-
skirstymo tikslais, institucijoms, 
nagrinėjančioms nusikalstamu-
mo pasiskirstymą Lietuvos teri-
torijoje ir atliekančioms preven-
cinį nusikalstamumo mažinimo 
darbą, bei visuomenei.  
teisėjų bei teismų darbo statisti-•	
ką, kuri skirta vidiniams teismų 
sistemos poreikiams. Remian-
tis šiais rodikliais, nustatomas 

teisėjo ar teismo darbo krūvis 
nagrinėjant bylas bei atliekant 
kitus procesinius veiksmus, 
teisėjo darbo stabilumas. Šiais 
rodikliais naudojamasi spren-
džiant teismų administravimo 
klausimus bei atliekant teisėjų 
veiklos vertinimą.

2010 m. patobulinta pažymos apie 
teisėjo darbą forma, kurioje patei-
kiami išsamesni duomenys apie 
teisėjų veiklos statistiką nagrinėjant 
bylas. Taip pat pradėtos rengti pa-
žymos apie teisėjų veiklos rodiklius 
lyginamuoju aspektu. 

2.4. TEisMŲ VEiKLOs sTATisTiKA

2.5. inFOrMACinĖs sisTEMOs 

Nuo 2005 m. Lietuvos Respubli-
kos teismuose ir Administracijoje 
įdiegta ir veikia teismų informaci-
nė sistema LITEKO. Teismų infor-
macinė sistema LITEKO yra skirta 
teismo, kaip institucijos, visų teismų 
sistemos darbo kokybei pagerinti, 
teismų sistemos darbo viešumui pa-
didinti, darbo teisme ir teismų sis-
temoje administravimui pagerinti, 
teisėjų ir teismo personalo darbui 
palengvinti, elektroninėms paslau-
goms tiek teisingumo vykdymo, tiek 
informacijos teikimo kitoms orga-
nizacijoms bei plačiajai visuomenei 
srityse teikti.  LITEKO objektai – 
teismo proceso dalyvių duomenys, 
procesiniai dokumentai, informaci-
ja apie bylos nagrinėjimo eigą (elek-
troninės bylų kortelės), informacija 

apie bylos nagrinėjimo rezultatus, 
sistemos vartotojų duomenys. 

Pagrindinės teismų informacinės 
sistemos LITEKO funkcijos:

– kaupti elektroniniu būdu informa-
ciją apie kiekvieną bylą (šalių pro-
cesinius dokumentus, proceso šalis 
ir kitus proceso dalyvius, bylos eigą, 
teismo procesinius dokumentus) 
kiekviename teisme ir centrinėje 
duomenų bazėje;
– sukauptos informacijos pagrin-
du automatiškai generuoti teisėjų ir 
teismų veiklos statistines ataskaitas;
– suteikti galimybę atlikti teismo 
procesui reikalingų dokumentų ir 
duomenų paiešką teismų informa-
cinės sistemos duomenų bazėse, iš-
oriniuose registruose bei duomenų 
bazėse;
– didinti teismų veiklos viešumą, 
skaidrumą skirstant bylas kompiu-
terine programa, skelbiant internete 
teismų posėdžių tvarkaraščius, teis-
mų sprendimus bei bylų nagrinėji-
mo ataskaitas;
– teikti elektronines paslaugas teisi-
nės informacijos teikimo, teisingumo 
vykdymo srityje kitoms įstaigoms ir 
institucijoms bei visuomenei;
– automatizuoti tam tikrų bylų na-
grinėjimo procesą.

Administracija pagal kompeten-
ciją užtikrina nenutrūkstamą teis-
mų informacinės sistemos veiklą, 
tvarko LITEKO centrinę duomenų 
bazę ir jos archyvą, kaupia ir saugo 
iš vietinių duomenų bazių tvarkyto-
jų gautus LITEKO duomenis, tvar-
ko centrinėje duomenų bazėje kau-
piamus duomenis, klasifikatorius 
ir juos centralizuotai atnaujina vie-
tinėse duomenų bazėse, užtikrina 
centrinės duomenų bazės duomenų 
saugų perdavimą tinklais, aptarnau-
ja programinę tinklo įrangą ir kt.

2010 m. buvo atlikti šie darbai, su-
siję su: 

teismo įsakymo išdavimo auto-•	
matizavimo modulio, sukurto 
2010 m., įdiegimu;
bylų paskirstymo teisėjams mo-•	
dulio naujos versijos, sukurtos 
2008 m. pabaigoje, įdiegimu vi-
suose Lietuvos teismuose; 
ikiteisminio tyrimo procesinių •	
dokumentų ir ikiteisminio tyri-
mo teisėjų veiksmų registracijos 
modulio kūrimu ir įdiegimu; 
proceso dalyvių užimtumo pa-•	
tikrinimo modulio įdiegimu.

Atsižvelgiant į Teisėjų tarybos 
sprendimą dėl LITEKO programinės 
dalies plėtros krypčių, didelis dėme-
sys buvo skiriamas elektroninių pas-
laugų bei elektroninių sąveikos prie-



11 2. Nacionalinės teismų administracijos veikla 2010 metais

monių su proceso šalimis ir kitomis 
įstaigomis diegimui ir panaudoji-
mui. Administracija, kaip teismų 
informacinės sistemos valdytoja ir 
tvarkytoja, pradėjo vykdyti LITEKO 
plėtros projekto parengiamąjį etapą, 
po kurio bus įgyvendinamas elek-
troninių paslaugų paketas. Vienas 
iš šio elektroninių paslaugų paketo 
dalių – Administracijos vykdomas 
projektas „Elektroninės paslaugos 
teisingumo vykdymo procese“ pa-
gal Ekonomikos augimo veiksmų 
programos 3 prioriteto „Informaci-
nė visuomenė visiems“ įgyvendini-
mo priemonę VP2-3.1-IVPK-01-V 
„Elektroninės valdžios paslaugos“. 
Šio projekto tikslas – taikant pa-
žangias informacines technologijas 
gyventojai ir verslo subjektai turės 
galimybę elektroniniu būdu atlikti 
procesinius veiksmus, pasinaudo-
ti teismų teikiamomis paslaugomis 
nuotoliniu būdu.

Vykdant LITEKO priežiūros 
funkciją, 2010 m. nuolat stebėtas 
respublikinio teismų tinklo dar-
bas, diagnozuoti, analizuoti, ša-
linti sutrikimai tinkle, užtikrinta, 
kad teismų informacinės sistemos 
centrinė tarnybinė stotis veiktų be 
sutrikimų, reguliariai į magnetines 
juostas kopijuota šios stoties infor-
macija, prižiūrėtas lokalių teismų 
serverių informacijos replikavimas 
į centrinį sistemos serverį.

Sėkmingai atliktas teismų infor-
macinės sistemos techninės dalies 
centralizacijos vienas iš darbų – su-
kurtas naujos konfigūracijos cen-
trinis sistemos mazgas, kuris leis 
pereiti prie centralizuoto LITEKO 
modelio.

2010 m. organizuota teismų apklau-
sa dėl LITEKO trūkumų ir klaidų, 
atlikta šios apklausos analizė, kurios 
pagrindu parengtas šių trūkumų ša-
linimo planas. Siekiant tikslios sta-

tistikos, susijusios su teismų, teisėjų  
darbo krūviu, didelis dėmesys buvo 
skiriamas, kaip teismai registruoja 
duomenis teismų informacinėje sis-
temoje, naudojasi bylų skirstymo pro-
grama; teiktos konsultacijos teismams 
dėl iškilusių klausimų, susijusių su in-
formacine sistema. 

Taip pat administruotas visuome-
nės informavimo priemonių atstovų 
prisijungimas prie teismų posėdžių 
tvarkaraščių, kuriuose nurodomi 
proceso dalyvių vardai ir pavardės. 
2010 m. pabaigoje prieigą prie minė-
tų tvarkaraščių turėjo 56 visuomenės 
informavimo priemonių atstovai.

Pažymėtina, kad pastaraisiais me-
tais išaugo LITEKO sistemos duo-
menų poreikis. Šiais duomenimis 
naudojasi jau ne vienas išorinis sis-
temos vartotojas, turintis galimybę 
prisijungti prie LITEKO, ir jų skai-
čius nuolat didėja: 2008 m. – 16, 
2009 m. – 44, o 2010 m. – 95.

2.6. BiuDŽETO PrOJEKTŲ FOrMAViMAs

Administracija pagal įstatymuo-
se nustatytą kompetenciją renka ir 
analizuoja teismų pasiūlymus dėl 
biudžeto projektų bei teikia Teisėjų 
tarybai biudžeto asignavimų pa-
skirstymo teismams projektą, anali-
zuoja valstybės investicijų teismams 
poreikius, rengia apibendrintus 
pasiūlymus dėl teismų investicijų 
projektų sudarymo ir įtraukimo į 
valstybės investicijų programą ir pa-
teikia juos Teisėjų tarybai. 

Atsižvelgiant į Finansų ministerijos 
nurodytas 2011 m. numatomų vals-
tybės biudžeto asignavimų teismams 
apimtis, buvo parengti 2011 m. nu-

matomų Lietuvos Respublikos vals-
tybės biudžeto asignavimų teismams 
paskirstymo projektai. Teismams 
2011 m. numatomų valstybės biu-
džeto maksimalių asignavimų limitų 
apimtis (neįskaitant teismų pajamų 
įmokų) buvo apskaičiuota, atsižvel-
giant į 2010 m. valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų finansinių ro-
diklių patvirtinimo įstatyme patvir-
tintus asignavimus. Įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
dekretus, kuriais nuo 2011 m. sausio 
1 d. pakeistas teisėjų skaičius teis-
muose, atitinkamai buvo perskirstyti 
2011 m. numatomi asignavimai. 

Vykdant valstybės biudžeto asigna-
vimų poreikio planavimo ir paskirs-
tymo teismams projektų rengimo 
funkciją, 2010 m. buvo susisteminti, 
apibendrinti duomenys apie teismų 
išlaidas, teismų darbuotojų (teisėjų, 
valstybės tarnautojų, darbuotojų, dir-
bančių pagal darbo sutartis) pareigy-
bes ir jų darbo užmokestį, 2011 m. 
numatomas gauti pajamų įmokas.

Be to, Administracija parengė ir 
pateikė Teisingumo ministerijai bei 
Finansų ministerijai 2010 m. lėšų, 
numatytų nesumokėtai teisėjų dar-
bo užmokesčio daliai išmokėti, pa-
skirstymo teismams projektą.

2.7. PrOJEKTŲ, PrOGrAMŲ VyKDyMAs

2.7.1. Projektų, finansuojamų 
struktūrinių fondų lėšomis, 
vykdymas

2009 m. buvo parengtos ir sude-
rintos su Paramos fondo Europos 
socialinio fondo agentūra 3 paraiš-
kos projektų pagal Lietuvos 2007–
2013 metų Žmogiškųjų išteklių plė-

tros veiksmų programos 4 prioriteto 
„Administracinių gebėjimų stipri-
nimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo  didinimas“ priemones 
finansavimui iš Europos socialinio 
fondo lėšų. 

Siekdama prisidėti prie žmogiš-
kųjų išteklių plėtros, administra-
cinių gebėjimų stiprinimo, žinių 

visuomenės kūrimo, pažangių 
informacinių technologijų taiky-
mo, veiklos efektyvumo didinimo 
Lietuvos Respublikos teismuose ir 
Administracijoje, Administraci-
ja 2009 m. pradėjo ir iki 2013 m. 
vykdys 3 projektus pagal Lietuvos 
2007–2013 metų Žmogiškųjų ište-
klių plėtros veiksmų programos 4 
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prioriteto „Administracinių gebė-
jimų stiprinimas ir viešojo admi-
nistravimo efektyvumo didinimas“ 
priemones. 

Administracija įgyvendina šiuos 
projektus: 

1. „Lietuvos Respublikos teismų 
ir Nacionalinės teismų administra-
cijos veiklos tobulinimas ir vidaus 
administravimo gerinimas“. Pagal 
šį projektą 2010 metais pradėti do-
kumentų valdymo sistemos Admi-
nistracijoje diegimo darbai, Admi-
nistracijos darbuotojai bei teismų 
savivaldos institucijų nariai apmo-
kyti dirbti su šia sistema. Taip pat 
parengti teismų ir Administracijos 
apskaitos vadovai, pradėti buhalte-
rinės apskaitos ir finansų valdymo 
sistemos diegimo darbai teismuose 
bei Administracijoje. 

2. „Lietuvos Respublikos teismų ir 
Nacionalinės teismų administraci-
jos personalo bendrieji ir specialieji 
mokymai kvalifikacijai tobulinti“. 
2010 m. 822 teismų ir Administra-
cijos valstybės tarnautojai ir dar-
buotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartis, tobulino gebėjimus kom-
piuterinio raštingumo mokymuose 
pagal ECDL, specialiuose moky-
muose darbui su Lietuvos teismų in-
formacine sistema LITEKO tobulin-

ti, buhalterinės apskaitos mokymai 
pagal naujus viešojo sektoriaus aps-
kaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartus VSAFAS, kompiuterių 
sistemų administravimo ir saugu-
mo, personalo valdymo bei  užsie-
nio kalbos mokymuose. 

3. „Lietuvos Respublikos teismų 
ir Nacionalinės teismų adminis-
tracijos kokybės valdymo modelių 
diegimas bei jų sertifikavimas“, ku-
ris skirtas teismų sistemos veiklos 
procesų analizei atlikti ir kokybės 
vadybos sistemoms pagal LST EN 
ISO 9001:2008 reikalavimus įdiegti. 
Vykdant projektą, 2010 metais buvo 
atlikta Lietuvos Respublikos teismų 
sistemos ir Administracijos veiklos 
procesų analizė, kurios pagrindu 
parengtos rekomendacijos teismų 
sistemos ir Administracijos veiklai 
tobulinti. Taip pat atlikta į teismus 
besikreipiančių asmenų apklausa 
dėl jų pastebėtų trūkumų teismų 
darbe, išanalizuoti veiklos procesai 
ir nustatytos teismų sistemos veiklos 
problemos bei surasti realūs spren-
dimų variantai. Išorės konsultantai, 
kokybės vadybos bei audito eksper-
tai pateikė konkrečias rekomenda-
cijas, pasiūlymus, kaip būtų galima 
pagerinti teismų darbą, didelį dėme-
sį skiriant procesų/procedūrų aišku-
mui ir paprastumui.

4. 2010 m. Administracija su Infor-
macinės visuomenės plėtros komitetu 
prie Susisiekimo ministerijos ir Cen-
trine projektų valdymo agentūra pa-
sirašė sutartį, pagal kurią iki 2013 m. 
kovo 31 d. vykdys projektą „Elek-
troninės paslaugos teisingumo vyk-
dyme“. Šis projektas skirtas sudaryti 
galimybes teikti elektronines paslau-
gas gyventojams ir verslo subjektams 
teisingumo vykdymo procese. 

Taip pat parengta ir su Lietuvos 
Respublikos finansų ministerija su-
derinta paraiška dėl pavienio pro-
jekto „Vaizdo perdavimo, įrašymo 
ir saugojimo sistemos sukūrimas ir 
įdiegimas teismuose“ finansavimo 
pagal Lietuvos ir Šveicarijos ben-
dradarbiavimo programą. Projekto 
tikslas – sukurti sistemą, leidžiančią 
rengti vaizdo konferencijas, nuo-
tolinius teismo posėdžius, vykdyti 
įslaptintų liudytojų ir sulaikytų ar 
laikomų įkalinimo įstaigose asmenų 
apklausą nuotoliniu būdu, įrašyti ir 
išsaugoti šių posėdžių garsą ir vaiz-
dą elektroninėje laikmenoje, kad 
prireikus šią informaciją būtų gali-
ma atkurti. Pagal šį projektą vaizdo 
perdavimo, įrašymo ir saugojimo 
sistema bus įdiegta per 20 šalies 
teismų ir 13 įkalinimo įstaigų. Teis-
muose naudojant minėtą įrangą bus 
užtikrintas: 

asmenų, kaip mokesčių mokė-•	
tojų, ir asmenų, kaip proceso 
dalyvių, lėšų sutaupymas;
proceso dalyvių laiko atvykimui •	
į teismą sąnaudų mažinimas;
patogumas proceso dalyviams;•	
proceso dalyvių saugumas. •	

Parengta ir Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijai pateikta derini-
mui paraiška dėl projekto „Efektyvu-
mas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos 
teismuose“ finansavimo pagal Euro-
pos ekonominės erdvės ir Norvegijos 
finansinius mechanizmus. Šis projek-
tas būtų skirtas teismų veiklos efek-
tyvumui užtikrinti. Vienas iš šio pro-
jekto prioritetų – mokymai teisėjams 
bei teismų darbuotojams. Numatytos 
šios mokymų temos: teisminė me-
diacija, tinkamas elgesys su proceso 
dalyviais, viešieji ryšiai, bendravimas 
su nukentėjusiais asmenimis (ypač 
su moterimis ir vaikais).



13 2. Nacionalinės teismų administracijos veikla 2010 metais

2.7.2. Teismų centralizuotas 
aprūpinimas 

Vykdydama Lietuvos Respubli-
kos teismų įstatymo 124 straipsnio 
2 dalies 5 punkte ir 128 straipsnio 1 
dalyje nustatytas funkcijas, Adminis-
tracija užtikrina teismų centralizuotą 
aprūpinimą perkamomis prekėmis ir 
paslaugomis, organizuoja ir užtikri-
na centralizuotą teismų materialinį 
techninį aprūpinimą:  aprūpina teisė-
jus mantijomis, ženklais, tarnybiniais 
pažymėjimais, teismus – centralizuo-
tai perkamais dokumentų blankais ir 
kt., organizuoja tarnybinių komandi-
ruočių, susijusių su Europos teismų 
tarybų tinklo veikla bei tarptautiniu 
Teisėjų tarybos bendradarbiavimu, 
finansavimą.  

2010 m. teisėjams išduotos 35 tei-
sėjų mantijos bei 35 teisėjų ženklai, 
išduoti 493 tarnybiniai teisėjo pažy-
mėjimai, teismams užsakyta ir išduo-
ta dokumentų blankų už 264 671 Lt,  
nupirktos 47 papildomos finansi-
nio valdymo ir apskaitos bei darbo 
užmokesčio sistemos programinės 
įrangos naudojimo licencijos.  

Atlikus poreikio bei lėšų panau-
dojimo analizę bei atsižvelgiant į tai, 
kad centralizuotas prekių ir paslaugų 
pirkimų vykdymas leidžia taupyti 
žmogiškuosius ir finansinius ište-
klius, organizuotas fiksuoto telefono 
ryšio paslaugos „Grupė“ aktyvavi-
mas – planuojama, kad tai leis sutau-
pyti apie 50 tūkst. litų biudžeto lėšų. 

Siekiant taupyti ryšio paslau-
goms skiriamus asignavimus, buvo 
centralizuotai nupirktos pašto pa-
slaugos – pašto korespondencijos 
siuntų, pašto siuntinių ir procesinių 
dokumentų surinkimas, paskirsty-
mas, vežimas ir pristatymas ar įtei-
kimas. Administracija su paslaugos 
tiekėju pasirašė preliminarią sutartį, 
parengė ir pateikė teismams pagrin-
dinių sutarčių projektus, prisidėjo 
prie sutarčių vykdymo kontrolės – 
kas mėnesį rengė ir teismams siuntė 
detalizuotus sąskaitų faktūrų išra-
šus, teikė ataskaitas apie sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą. Tokios vei-
klos organizavimas 45 Lietuvos teis-
mams leido sutaupyti apie 180 tūkst. 
litų.

Dar 2009 metais Administracija 
sudarė preliminarią judriojo ryšio 
paslaugų sutartį. 2010 m. teismai su 
tiekėju jau pasirašinėjo tiesiogines 
sutartis ir tai leido teismams sutau-
pyti 2,5 karto daugiau asignavimų, 
skirtų mobiliojo ryšio paslaugoms 
įsigyti. 

Siekdama palengvinti ir supa-
prastinti teismų įsigyjamų paslaugų 
procedūras, Administracija taip pat 
su teikėjais pasirašė preliminarias 
su tarnybinėmis komandiruotėmis 
susijusių paslaugų bei vertimo pas-
laugų sutartis. 

Taip pat įgyvendinat programos 
„Teismų informacinės sistemos ap-
tarnavimas“ tikslą – atnaujinti ir 
plėsti teismų kompiuterinę bazę – 
nupirkti ir teismams išduoti 437 
kompiuteriai, t. y. 12,8 procentais at-
naujinta teismų kompiuterinė bazė.

2.7.3. Programos „Teisėjų pen-
sinis aprūpinimas“ vykdymas

Teismų įstatymo, Teisėjų valstybi-
nių pensijų įstatymo, Teisėjų valsty-
binių pensijų skyrimo ir mokėjimo 
nuostatų normos nustato, kad teisė-
jų valstybines pensijas skiria, apskai-
čiuoja ir moka Administracija. Šios 

Teisėjų valstybines pensijas 
gaunančių asmenų skaičius

Išmokėta teisėjų valstybinių 
pensijų (tūkst. Lt)

Teisėjų valstybinės pensijos

teisės aktuose nustatytos funkcijos 
uždavinys – organizuoti teisėjų vals-
tybinių pensijų skyrimą buvusiems 
teisėjams, teisingai jas apskaičiuoti 
ir laiku išmokėti.

Vykdant šią programą 2010 m.:
1. Parengti programos „Teisėjų 

pensinis aprūpinimas“ finansinės 
atskaitomybės dokumentai.

2. 2010 m. 9 asmenims Adminis-
tracijos direktoriaus įsakymu pa-
skirta teisėjų valstybinė pensija, 1 
asmeniui mirus, teisėjų valstybinė 
pensija nemokama. Iš viso 2010 m. 
pabaigoje teisėjų valstybines pensi-
jas gavo 78 buvę teisėjai. 

3. Tobulinta, tvarkyta biudžeto 
lėšų teisėjų valstybinėms pensijoms 
apskaita, apskaičiuotos ir išmokėtos 
teisėjų valstybinės pensijos. 2010 m. 
buvo išmokėta teisėjų valstybinių 
pensijų už 804 tūkst. Lt.

4. Kiekvieną mėnesį Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdy-
bai teikti duomenys apie paskir-
tas teisėjų valstybines pensijas. 
Siekiant taupyti biudžeto lėšas, 
2010 m. dalyvauta susitikimuose 
su Valstybinio socialinio draudi-
mo fondo valdyba dėl pakeitimų, 
pagal kuriuos duomenys teikiami 
centralizuotai. 
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GRAFIKAS

GRAFIKAS

Administracijos Vidaus audi-
to skyriaus vidaus auditoriai per 
2010 m. siekė Lietuvos Respublikos 
vidaus kontrolės ir vidaus audito 
įstatyme numatytų tikslų, sistemin-
gai ir visapusiškai vertino rizikos 
valdymą ir vidaus kontrolę. 

2010 m. atlikta 9 Vidaus audito sky-
riaus veiklos numatyti auditai ir 3 ne-
planiniai auditai: vykdomos veiklos, 
turto ir išteklių valdymo ir naudoji-
mo, vidaus kontrolės sistemos patiki-
mumo vertinimo vidaus auditai atlikti 
Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, 
Vilniaus apygardos, Panevėžio miesto 
apylinkės, Šiaulių miesto apylinkės, 

Šiaulių rajono apylinkės, Kauno rajo-
no apylinkės, Palangos miesto apylin-
kės, Šilalės rajono apylinkės ir Nacio-
nalinėje teismų administracijoje.

Per metus Administracijos, teis-
mų vadovai, struktūrinių padalinių 
vadovai veiksmingai bendradarbia-
vo su Administracijos vidaus audi-
toriais, atsižvelgdami į vidaus audito 
ataskaitose pateiktas rekomendaci-
jas, šalino vidaus auditų metu nu-
statytus veiklos trūkumus. Atliktų 
vidaus auditų pagrindu buvo pateik-
tos 143 rekomendacijos dėl audituo-
tų subjektų ūkinės ir finansinės vei-
klos, vidaus kontrolės, strateginių ir 

kitų veiklos planų, programų vykdy-
mo, galimos arba nustatytos veiklos 
rizikos valdymo. Iš visų 2010 metais 
pateiktų rekomendacijų 107 jau yra 
įgyvendintos. Likusių rekomendaci-
jų įgyvendinimo terminas dar nesu-
ėjęs ir jos yra įgyvendinamos.

Vidaus audito skyriaus 2009 m. 69 
teiktų rekomendacijų įgyvendinimas 
buvo perkeltas į 2010 m. – 67 reko-
mendacijos buvo įgyvendintos, 1 re-
komendacija pripažinta neaktualia, 
1 rekomendacijos įgyvendinimas dėl 
patalpų trūkumo ir finansinių gali-
mybių nebuvimo atidėtas neribotam 
laikui.

2.8. ViDAus AuDiTAi

Planiniai auditai

Neplaniniai auditai

Vidaus audito skyriaus teiktų rekomendacijų įgyvendinimas

Vidaus auditai

Teiktos rekomendacijos

Įgyvendintos rekomendacijos

Neįgyvendintos arba įgyvendintos iš dalies rekomendacijos

Pripažintomis neaktualiomis

Rekomendacijos, kurių įgyvendinimo 
terminas nesibaigė
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Atsižvelgusi į žemą visuomenės 
pasitikėjimą teismų sistema bei į Res-
publikos Prezidento, Teisėjų tarybos 
ir teismų iniciatyvas, Administraci-
ja 2010 m. ėmėsi priemonių, kurios 
prisidėtų prie teismų veiklos viešumo 
didinimo ir visuomenės pasitikėjimo 
teismais stiprinimo. Siekiant įgyven-
dinti šį tikslą, buvo sukurta Lietuvos 
teismų sistemos komunikacijos strate-
gija, įsteigtas Komunikacijos skyrius. 
Skyriui pavesta formuoti teismų sis-
temos ryšių su visuomene strategijas, 
vystyti informacines bei šviečiamąsias 
veiklas, koordinuoti teismų ryšių su 
visuomene veiklą, užtikrinti visuome-
nės teisę gauti visapusišką informaciją 
apie Administracijos, teismų savival-
dos institucijų bei teismų veiklą.

Vienas iš svarbiausių 2010 m. 
Administracijos veiklos tikslų – 
teismų savivaldos institucijų, teismų 
bei Administracijos komunikacijos 
strategijos formavimas ir įgyvendi-
nimas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, 
buvo nuolat palaikomi ir stiprinami 
ryšiai su visuomenės informavimo 
priemonių atstovais, platinta infor-
macija apie teismų savivaldos, teis-
mų sistemos bei Administracijos 
veiklą, teikiama pagalba teismų ir 
teismų savivaldos institucijų atsto-
vams komunikacijos srityje. 

2010 m. pavasarį Komunikacijos 
skyrius parengė ir išplatino teis-
mams skirtą klausimyną, kurio tiks-
las – išanalizuoti esamą situaciją ir 
problemas, su kuriomis susiduria 
teismai bendraudami su visuome-
ne ir žiniasklaida. Atlikus teismų 
atstovų, atsakingų už ryšius su vi-
suomene, apklausą, buvo nustatytos 
pagrindinės teismų komunikacijos 
problemos: personalo, atsakingo už 
ryšius su visuomene, trūkumas, ži-
nių ir patirties stoka ryšių su visuo-
mene srityje, informacijos teikimo 
spontaniškumas, interneto svetainių 
vieningos struktūros ir stiliaus ne-
buvimas. Šioms problemoms spręsti 
buvo organizuoti metodiniai rengi-
niai teismų atstovams, atsakingiems 
už ryšius su visuomene, teiktos kon-
sultacijos, pradėta rengti teismų in-
terneto svetainių atnaujinimo pro-

jektas, organizuoti teisinio švietimo 
renginiai teismuose. 

Vienas iš sėkmingiausių 2010 m. 
visuomenės teisinio švietimo ren-
ginių – Konstitucijos dienos proga 
šalies teismuose organizuoti rengi-
niai moksleiviams „Ką aš žinau apie 
teisėją ir teismus?“ bei „Konstitu-
cija – teisinės valstybės pamatas“. 
Renginių metu daugiau nei 30 šalies 
teismų apsilankė per 500 moksleivių 
ir jų mokytojų. Moksleiviams buvo 
pasakojama apie bylų nagrinėjimą, 
teisminį procesą, vyko pokalbiai su 
teisėjais, įgytos žinios tikrintos vik-
torinose, imituotas teismo posėdis. 

Bendradarbiaujant su Respublikos 
Prezidento kanceliarijos ir teismų 
atstovais bei komunikacijos specia-
listais, 2010 m. antrąjį pusmetį buvo 
parengtas ir Teisėjų tarybos patvir-
tintas Teismų atvirumo visuomenei 
2011–2013 m. planas, kuriame nu-
matytos ryšių su visuomene veiklos 
priemonės, padėsiančios sukurti 
teismų komunikacijos sistemą, di-
dinti teismų atvirumą visuomenei, 
užtikrinti kokybišką informacijos 
apie teismų veiklą pateikimą ir sti-
printi teisėjų ir teismų darbuotojų 
kvalifikaciją komunikacijos srityje. 

Siekiant stiprinti teismų ir žinia- 
sklaidos atstovų bendradarbiavimą, 
2010 m. rudenį Lietuvos apeliaci-
niame teisme buvo surengtas teisėjų 
ir žiniasklaidos atstovų susitikimas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos žurna-
listų sąjungos, Žurnalistų etikos 
komisijos atstovai, žurnalistai iš 
regioninių ir nacionalinių leidinių, 
interneto portalų. Taip pat buvo 
teikta pagalba organizuojant pana-
šų renginį Trakų rajono apylinkės 
teisme. Šiuose susitikimuose vyko 
viešos teismų atstovų diskusijos 
su žurnalistais, rašančiais teisinėmis 
temomis, aptartos bendradarbia-
vimo problemos, nušvietimo tiks-
lumo, žurnalistų etikos ir jų darbo 
trikdžių teismuose klausimai. Po 
šių susitikimų išryškėjo poreikis to-
kius renginius organizuoti visuose 
šalies regionuose, taip pat būtinybė 
žurnalistus kviesti į mokomuosius 
seminarus (teisinio švietimo) apie 

teismų sistemą, jos veikimo princi-
pus, struktūrą, teisinius terminus.

Siekdami stiprinti teismų persona-
lo kvalifikaciją ryšių su visuomene 
srityje, Komunikacijos skyriaus dar-
buotojai 2010 m. apsilankė visuose 
apygardų teismuose. Susitikimų su 
teismų atstovais metu aptarta būti-
nybė užtikrinti nuolatinį visuomenės 
informavimą apie teismų darbą, dis-
kutuota asmens duomenų apsaugos, 
bendravimo su žurnalistais, teismų 
interneto svetainių tobulinimo ir ki-
tais klausimais. Pastebėtina, kad po 
įvykusių susitikimų, padidėjo teismų 
atstovų ryšiams su visuomene akty-
vumas ir bendradarbiavimas, išaugo 
rengiamų pranešimų spaudai skaičius 
apie teismuose vykstančius renginius, 
išnagrinėtas bylas, priimtus teismo 
sprendimus – 2010 m. teismų atstovai 
parengė 307 pranešimus spaudai, su-
rengė per 50 visuomeninių renginių.

Administracijos iniciatyva 2010 m. 
teismų sistemos vidinės komunika-
cijos srityje pradėtos kurti ir vykdyti 
naujos vidinį susižinojimą skatinan-
čios priemonės. Viena iš jų – teisė-
jams, teismų darbuotojams ir visiems 
besidomintiems teismų sistema 
skirtas naujienlaiškis „Teismai.lt“. 
Naujienlaiškio tikslas – skaitytojams 
suteikti galimybę geriau pažinti ša-
lies ir kitų valstybių teismų sistemas, 
susipažinti su Lietuvos teismų sis-
temos įvykiais, renginiais, naujie-
nomis, problemomis. Teismams šis 
leidinys –  galimybė informuoti apie 
vyksiančius ar įvykusius renginius, 
kelti sistemos problemas į viešumą, 
pristatyti teisėjus, kaip asmenybes. 
2010 m. spalio mėnesį buvo pareng-
tas ir išplatintas pirmasis teismų sis-
temos naujienlaiškio numeris, kuris 
skelbiamas Administracijos interne-
to svetainėje www.teismai.lt.

Siekiant stiprinti bendravimą tarp 
teismų ir užtikrinti operatyvų infor-

2.9. VisuOMEnĖs inFOrMAViMAs
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macijos perdavimą visos sistemos 
darbuotojams, 2010 m. buvo pa-
rengtas Teismų intraneto – vidinio 
teismų sistemos komunikacijos tin-
klo – struktūros projektas, Adminis-
travimo ir vartojimo vadovas, atlikti 
kiti paruošiamieji darbai. Teismų in-
tranetas sėkmingai startavo 2011 m. 
sausio pradžioje – šio tinklo lanky-
tojai (teisėjai, teismų darbuotojai) 
intranete turi galimybę rasti įdomios 
ir aktualios informacijos apie kvalifi-
kacijos kėlimo galimybes, peržiūrėti 
kolegų ataskaitas iš komandiruočių 
užsienyje, susipažinti su Adminis-
tracijos atliktomis analizėmis ir ty-
rimais, naudotis nuotraukų galerija, 
skelbimų lenta ir kitomis skiltimis.

Vykdant teisės aktuose, reglamen-
tuojančiuose Administracijos veiklą, 
įtvirtintą funkciją – informuoti vi-
suomenę apie teismų savivaldos ins-
titucijų ir Administracijos veiklą – 
buvo patobulinta Administracijos 
interneto svetainė (www.teismai.
lt), kurioje skelbiamos pagrindinės 
Administracijos, teismų savivaldos 
institucijų naujienos, informacija 

apie vyksiančius ir įvykusius posė-
džius, atstovų vizitus ir susitikimus 
užsienio valstybėse, tarptautinių 
teisminių institucijų sprendimai bei 
kita svarbi ir naudinga informacija. 

2010 m. interneto svetainėje pra-
dėta talpinti susisteminta informacija 
apie Respublikos Prezidento kance-
liarijos pradėtas atrankos procedūras 
bei neeilinių teisėjų veiklos vertinimų 
vykdymo eigą. Skelbiant ir nuolat at-
naujinant besikeičiančią informaciją, 
visuomenė ir suinteresuoti asmenys 
patogiau ir lengviau gali sužinoti, į 
kokių teismų laisvas ar atsilaisvin-
siančias teisėjų, teismų pirmininkų, 
jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų 
vietas paskelbtos atrankos, asmenų, 
ketinančių dalyvauti atrankose, sąra-
šų sudarymo datas, taip pat dalyvau-
jančių atrankose asmenų gyvenimo 
ir darbo aprašymus bei numatomų 
Pretendentų į teisėjus atrankos ko-
misijos ir Nuolatinės teisėjų veiklos 
vertinimo komisijos posėdžių datas. 
Taip pat pradėtos skelbti ir Preten-
dentų į teisėjų atrankos komisijos 
išvados. Toks viešas informacijos 

apie teisėjų atrankas skelbimas pa-
dės užtikrinti didesnį šių procedūrų 
aiškumą, skaidrumą ir informacijos 
prieinamumą visuomenei.

Siekiant informuoti visuome-
nę apie Administracijos, teismų ir 
teismų savivaldos institucijų vei-
klą, Administracijos darbuotojai  
2010 m. parengė ir išplatino 125 
pranešimus spaudai apie teismų sa-
vivaldos institucijų priimtus spren-
dimus, teisės aktų pakeitimus, 
teisėjų ir jų padėjėjų mokymus, 
Administracijos veiklos, kitomis 
aktualiomis temomis. Teismų sa-
vivaldos institucijų ir komisijų vei-
kla viešinta organizuojant spaudos 
konferencijas, visuomenei prista-
tant šių institucijų darbo princi-
pus, tikslus ir naudą. Iš viso suor-
ganizuota 30 spaudos konferencijų. 
Taip pat rengti pranešimai spaudai 
apie teisėjų ir Administracijos dar-
buotojų dalyvavimą tarptautinių 
organizacijų ir institucijų veikloje, 
naujai priimtus tarptautinius tei-
sės aktus, susijusius su teisingumo 
vykdymu ir teismų sistema.

2.10. AsMEnŲ APTArnAViMAs

Administracijoje asmenys aptar-
naujami, jų prašymai, pareiškimai ir 
skundai nagrinėjami Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 
22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų 
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 
aptarnavimo viešojo administravi-
mo institucijose, įstaigose ir kituose 
viešojo administravimo subjektuose 
taisyklių nustatyta tvarka. 

2010 m. Administracija užregis-
travo 4 452 gautų ir 1 926 siunčia-
mus raštus. 2010 m. gauta 285 asme-
nų pareiškimai (skundai, prašymai): 

dėl teismų sprendimų; šie prašy-•	
mai persiųsti teismams, o pareiš-
kėjams paaiškinta teismo spren-
dimų apskundimo teisė, galimybė 
kreiptis dėl bylos atnaujinimo, 
teismo sprendimo apskundimo 
termino pratęsimo, paaiškinta 
kreipimosi dėl papildomo teismo 
sprendimo priėmimo galimy-
bė, kreipimosi dėl sprendimo ar 
sprendimo vykdymo išaiškini-
mo tvarka, pastabų dėl posėdžio 

protokolo pateikimo galimybė ir 
daugelis kitų proceso įstatymuose 
reglamentuojamų klausimų;
dėl teismų organizacinio darbo, •	
teismų administravimo klausimų; 
šie skundai persiųsti teismų admi-
nistracinės veiklos priežiūros su-
bjektams (skundžiamo ar aukštes-
nės pakopos teismo pirmininkui);
dėl informacijos suteikimo; pareiš-•	
kėjams paaiškinta kreipimosi į Eu-
ropos žmogaus teisių teismą tvar-
ka, kreipimosi dėl teismo leidimų 
išdavimo tvarka, kuriam teismui 
teismingas ieškinys, kreipimo-
si nemokamos teisinės pagalbos 
tvarka, atsakyta daugelis kitų pa-
reiškėjams rūpimų klausimų. 

Pažymėtina, kad 2009 m. buvo gau-
ta 92 asmenų pareiškimai, 2008 m. – 
63, 2007 m. – 70, 2006 m. – 87.

Į Administraciją priimti atvykę 
piliečiai, jiems suteikta informacija 
pagal kompetenciją. Taip pat teikta 
informacija elektroniniu paštu bei 
telefonu. 
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Siekiant gerinti teismų, teismų sa-
vivaldos institucijų veiklą, 2010 m. 
bendradarbiauta su Lietuvos insti-
tucijomis, įstaigomis ir organizaci-
jomis, organizuoti įvairūs pasitari-
mai, seminarai, teiktos pastabos bei 
pasiūlymai dėl teisės aktų projektų, 
teismams teikta informacija apie 
naujausius priimtus teisės aktus, tei-
sės aktų projektus.

Vykdant funkcijas bendradarbia-
vimo su Lietuvos institucijomis, įs-
taigomis ir organizacijomis srityje, 
2010 m.:

1. Organizuotas teismų pirminin-
kų susirinkimas, kuriame aptartos 
teismų veiklos aktualijos, darbo krū-
vių netolygumas, teismų apsaugos 
užtikrinimo problemos, adminis-
tracinių teisės pažeidimų nutarimų 
priėmimo ir vykdymo, pagreitinto 
proceso taikymo problemos.

2. Bendradarbiaujant su Teisėjų 
padėjėjų asociacija bei Teisingumo 
ministerijos Mokymo centru, or-
ganizuoti 8 kvalifikacijos kėlimo ir 
tobulinimo seminarai teisėjų padė-
jėjams, o į seminarą apie mediaciją 
ir teisminį taikinimą buvo kviečiami 
ne tik teisėjų padėjėjai, bet ir ants-
toliai, advokatai, akcinių bendrovių 
teisininkai.

3. Organizuotas Valstybės kontro-
lės, teismų finansininkų, UAB „Sinta-
gma“ specialistų, atsakingų už teismų 
buhalterinės apskaitos programos 
kūrimą, ir UAB „Ernst&Young Bal-
tic“ atstovų, atsakingų už teismų ap- 
skaitos politikos kūrimą, susitikimas 
tema „VSAFAS nuostatų taikymo 
praktikoje aktualijos“.

4. Organizuotas Lietuvos teisi-
ninkų draugijos rengiamo projekto 
„Galimybių akademija“ organizato-
rių, dalyvių ir partnerių susitikimas. 

Taip pat dalyvauta kitų institucijų, 
įstaigų organizuojamuose susitiki-
muose, konferencijose:

1. Vidaus reikalų ministerijos or-
ganizuotame pasitarime dėl polici-
jos įstaigų veiklos 2009 m.

2. Seimo Žmogaus teisių komiteto 
ir Seimo Europos informacijos biu-
ro organizuojamoje „Europos savai-

tės“ diskusijoje „Pagrindinių teisių 
apsauga Europos Sąjungos teisėje“.

3. Valstybinės mokesčių inspek-
cijos rengtame pasitarime dėl Vals-
tybės kontrolės rekomendacijų įgy-
vendinimo.

4. Teisingumo ministerijos orga-
nizuotame susitikime su įvairių įs-
taigų atstovais, kurio metu aptartas 
Civilinės būklės aktų ir jų registravi-
mo įstatymo projektas.

5. Lietuvos Respublikos Seime 
vyksiančiame posėdyje, skirtame 
Europos žmogaus teisių teismo 
sprendimams prieš Lietuvos Res-
publiką, jų vykdymo problematikai 
ir kitiems susijusiems klausimams 
aptarti.

6. Teisingumo ministerijoje vyku-
sioje XXIII metinėje Baltijos krimi-
nologų konferencijoje „Nusikaltimai 
ir bausmės Baltijos regione“.

7. Finansų ministerijos organizuota-
me Europos ekonominės erdvės (EEE) 
ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
priežiūros komiteto posėdyje.

8. Lietuvos Respublikos Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
organizuotame pasitarime dėl kvali-
fikuotų psichologų dalyvavimo ne-
pilnamečių apklausose.

9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
ir Mykolo Romerio universiteto or-
ganizuojamoje mokslinėje-prakti-
nėje konferencijoje „Teisė į teisminę 
gynybą civilinio proceso reformos 
kontekste“.

10. Finansų ministerijoje vyku-
siame susitikime dėl 2009–2014 m. 
Norvegijos finansinio mechanizmo 
Teisingumo ir vidaus reikalų sekto-
riaus programinių sričių. 

11. Seimo Antikorupcijos komi-
sijos organizuotoje konferencijoje 
„Korupcijos prevencija – skaidrumo 
link“.

12. Valstybinėje mokesčių ins-
pekcijoje prie Finansų ministerijos 
vykusiame valstybės institucijų susi-
tikime dėl Valstybės kontrolės reko-
mendacijų, kovojant su PVM vengi-
mu ir sukčiavimų įgyvendinimo.

13. Teisingumo ministerijos or-
ganizuotame susitikime dėl taikaus 

tarpininkavimo (mediacijos) plėtros 
bei taikaus ginčų sprendimų skati-
nimo.

14. Mykolo Romerio universitete 
vykusiame susitikime su Teisės fa-
kulteto atstovais dėl bendradarbia-
vimo galimybių.

Teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl 
kitų institucijų ir įstaigų parengtų 
teisės aktų projektų:

1. Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministerijai:

dėl Respublikos civilinio proceso •	
kodekso, Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų 
kodekso, Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos 
įstatymo, Lietuvos Respublikos 
įmonių bankroto įstatymo,  Lie-
tuvos Respublikos valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo, Lietuvos Respublikos 
civilinių ginčų taikinamojo tar-
pininkavimo įstatymo projektų; 
dėl Lietuvos Respublikos teismų •	
įstatymo ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo, susijusio 
su Pretendentų į teisėjus egzami-
no komisijos narių, Pretendentų į 
teisėjus atrankos komisijos narių, 
Teisėjų etikos ir drausmės komi-
sijos narių, Nuolatinės teisėjų vei-
klos vertinimo komisijos narių, 
išskyrus šių komisijų narius tei-
sėjus, darbo apmokėjimo regla-
mentavimu;
dėl Lietuvos Respublikos Vy-•	
riausybės įstatymo 52 straipsnio 
pakeitimo ir įstatymo papildymo 
53 straipsniu įstatymo projekto 
ir Lietuvos Respublikos Seimo 
statuto „Dėl Lietuvos Respubli-
kos Seimo statuto papildymo 
trisdešimt antruoju1 skirsniu“ 
projekto;
dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-•	
sybės nutarimo „Dėl Lietuvos 
Respublikos teisingumo minis-
terijos filialų veiklos nutraukimo 
ir funkcijų perdavimo“, kuriuo 
siūloma nutraukti Lietuvos Res-
publikos teisingumo ministerijos 
filialų (dešimties apylinkių teis-
mų hipotekos skyrių) veiklą;

2.11. TArPinsTiTuCinis BEnDrADArBiAViMAs
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dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-•	
sybės nutarimų „Dėl Notarine 
tvarka patvirtintų įgaliojimų re-
gistro steigimo ir jo nuostatų pa-
tvirtinimo“ ir „Dėl Neveiksnių ir 
ribotai veiksnių asmenų registro 
steigimo ir jo nuostatų patvirti-
nimo“ projektų.

2. Kūno kultūros ir sporto depar-

tamentui prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1302 „Dėl 
Rentų buvusiems sportininkams mo-
kėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.

3. Lietuvos Respublikos krašto ap-

saugos ministerijai dėl Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 288 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto.

4. Lietuvos Respublikos ūkio minis-
terijai dėl Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugu-
mo srityje, įstatymo projektą bei kitus 
su juo susijusių įstatymų projektų.

2.12. DALyVAViMAs KOMiTETŲ, DArBO GruPiŲ ir KOMisiJŲ VEiKLOJE

Sprendžiant įvairius teismų, 
teismų savivaldos institucijų bei 
Administracijos veiklos klausimus, 
2010 m. Administracijos atstovai 
dalyvavo įvairių komitetų, darbo 
grupių ir komisijų veikloje. 

Dalyvauta kitų institucijų sudary-
tuose komitetuose, komisijose, dar-
bo grupėse:

teisingumo ministro 2009 m. •	
spalio 21 d. įsakymu Nr. 1R-333 
sudaryto Nepilnamečių justicijos 
programos komiteto veikloje;
teisingumo ministro 2009 m. •	
rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1R-296 
sudarytos Teisinio darbo stažo 
pripažinimo komisijos veikloje; 
teisingumo ministro 2010 m. •	
birželio 2 d. įsakymu Nr. 1R-124 
sudarytos darbo grupės viešai 
skelbtiniems įvairiems  procesinių 
dokumentų šablonams atrinkti ir 
prireikus parengti veikloje;
teisingumo ministro 2009 m. •	
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1R-
407 sudarytos darbo grupės iš-
analizuoti ir nustatyti laikino 
sulaikymo kamerų ir įslaptinto 
liudytojo kambario įrengimo rei-
kalavimus veikloje;
Valstybinės duomenų apsaugos •	
inspekcijos direktoriaus 2009 m. 
lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1T-
59-(1.12) sudarytos tarpinstitu-

cinės darbo grupės parengti tei-
sės aktus dėl asmens duomenų,  
tvarkomų vykdant policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą bau-
džiamosiose bylose, veikloje;
socialinės apsaugos ir darbo mi-•	
nistro 2009 m. kovo 24 d. įsaky-
mu Nr. A1-157 sudarytos darbo 
grupės parengti Apsaugos nuo 
smurto privačioje erdvėje įstaty-
mo projektą veikloje;
Valstybės tarnybos departamento •	
prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 
2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu 
Nr. 27V-87 sudarytos Nacionali-
nės teismų administracijos, teis-
mų ir prokuratūros vidaus audito 
tarnybų vadovų bei auditorių, 
vertinimo komisijos narių ir 
18–20 kategorijų karjeros valsty-
bės tarnautojų tarnybinės veiklos 
vertinimo komisijos veikloje;
Kalėjimų departamento prie Lie-•	
tuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus suda-
rytos darbo grupės veikloje dėl 
projekto PRISONIS informaci-
nės sistemos diegimo;
Informatikos ir ryšių departa-•	
mento prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos di-
rektoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. 
įsakymu Nr. 5V-94 sudarytos 

„Nacionalinio teistumo registro 
modernizavimas, siekiant prisi-
jungti prie būsimos Europos teis-
tumo registrų sistemos“ projekto 
valdymo grupės veikloje.

Dalyvauta Teisėjų tarybos sudarytų 
komisijų ir darbo grupių veikloje:

komisijoje teismų finansavimo ir •	
veiklos efektyvumo klausimams 
spręsti;
darbo grupėje dėl teismų infor-•	
macinės sistemos LITEKO nau-
dojimo ir plėtros;
darbo grupėje teismo proce-•	
so bylų kategorijų ir procesinių 
sprendimų šiose bylose klasifika-
toriams tobulinti;
darbo grupėje bylų užvedimo, jų •	
apskaitos bei sudėtingumo ap-
skaičiavimo problemoms spręsti;
darbo grupėje teisminio proce-•	
so bylų kategorijų bei procesinių 
sprendimų šiose bylose kategori-
jų klasifikatorių pakeitimui;
darbo grupėje bandomojo teis-•	
minės mediacijos projekto įgy-
vendinimo koordinavimui ir jo 
rezultatų vertinimui;
darbo grupėje teismų struktūrų ir •	
pareigybių klausimams nagrinėti;
darbo grupėje dėl teisėjų skai-•	
čiaus apylinkių teismuose pagal 
faktinius darbo krūvius pasiūly-
mams pateikti. 
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Administracija 2010 m. plėtojo 
ryšius su kitų šalių bei tarptautinė-
mis institucijomis ir organizacijo-
mis. Tai suteikia galimybę keistis 
informacija, dalintis gerąja patirtimi 
ir praktikos pavyzdžiais su kitomis 
valstybėmis, palyginti plėtrą ir re-
formas teismų bei teismų savivaldos 
institucijų veiklos srityse bei didinti 
institucijų žinomumą ir formuoti jų 
įvaizdį.

Vienas iš reikšmingiausių įvykių 
2010 m. – sprendimas Europos teis-
mų tarybų tinklo Generalinę Asam-
blėją, kurioje dalyvaus  teismų tary-
bų atstovai iš visos Europos, 2011 m. 
organizuoti Lietuvoje. Pagrindinis 
Europos teismų tarybų tinklo tiks-
las – pagerinti bendradarbiavimą ir 
abipusį supratimą tarp Europos Są-
jungos valstybių narių teismų tary-
bų ir teismų sistemos narių.

Taip pat svarbus žingsnis tarp-
tautinių santykių vystymo srityje 
yra 2011–2013 m. Administraci-
jos tarptautinių santykių strategija, 
kurioje numatyta Administracijos 
tarptautinių santykių misija – siekti 
vieningos ir efektyvios Lietuvos Res-
publikos teismų, teismų savivaldos 
institucijų ir Administracijos tarp-
tautinių santykių plėtros. Adminis-
tracijos 2011–2013 m. tarptautinių 
santykių vystymo strateginis veiklos 

planas pateiktas svarstyti Teisėjų ta-
rybos Tarptautinių ryšių komitetui. 

2010 m. Administracija, bendra-
darbiaudama su kitų valstybių bei 
tarptautinėmis institucijomis teismų 
savivaldos, administravimo ir ki-
tais teismų veiklos klausimais, pagal 
kompetenciją atsakė į 18 klausimynų, 
gautų iš kitų valstybių, bei teikė infor-
maciją Europos teismų tarybų tinklo 
darbo grupių susitikimams, Europos 
Tarybos veiksmingo teisingumo ko-
misijai (CEPEJ) bei kitiems suinte-
resuotiems asmenims. Klausimynai 
apėmė platų spektrą temų, susijusių 
su Lietuvos teisėjų statusu, teismų 
savivaldos institucijų veiklą, teismų 
sistema, teismų veiklos statistika, tei-
sėjų specializacija, imunitetu, darbo 
užmokesčiu, ekonominės krizės įtaka 
teismų sistemai ir kt.

Apibendrinus informaciją, gautą iš 
kitų šalių, buvo parengta 13 apžval-
gų, kuriose buvo nagrinėjamos šios 
temos: teismų administravimas įvai-
riose valstybėse, visuomenės pasiti-
kėjimas teismais, teisminė mediacija, 
teisėjų padėjėjai Europos valstybėse, 
visuomenės dalyvavimas teisingumo 
vykdyme, teisėjų pavadavimas ir kt.   

Kaip ir ankstesniais metais, svarbią 
reikšmę plėtojant tarptautinius san-
tykius turėjo dalyvavimas tarptauti-
nių organizacijų rengiamuose posė-

džiuose bei susitikimuose. 2010 m. 
organizuota 19 komandiruočių teis-
mų savivaldos institucijų atstovams, 
teisėjams ir Administracijos darbuo-
tojams. Dalyvauta Europos teismų 
tarybų tinklo organizuojamuose 
posėdžiuose, susitikimuose, šios or-
ganizacijos sudarytų darbo grupių 
„Teisėjų statusas“, „E-teisingumas“, 
„Teisingumo kokybė ir teisė kreiptis į 
teismą“, „Visuomenės pasitikėjimas“, 
„Savalaikiškumas“, „Visuomenės ir 
abipusis pasitikėjimas“  ir „Standar-
tai paskyrimui ir mokymui“ veikloje, 
Europos teisminio tinklo ir Europos 
veiksmingo teisingumo komisijos 
veikloje. Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo ir Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo teisėjai dalyvavo 
Europos Sąjungos Teisingumo Teis-
mo seminare „Lisabonos sutarties 
įsigaliojimas ir jos pasekmės Euro-
pos Sąjungos teisminei sistemai“.

Plečiant tarptautinių partnerių 
ratą, 2010 m. Administracija užmez-
gė bendradarbiavimą su Ispanijos 
Karalystės Teisėjų taryba, Norvegijos 
Karalystės nacionaline teismų admi-
nistracija bei pradėjo derybas dėl 
bendradarbiavimo su Vengrijos Res-
publikos Teisėjų tarybos administra-
ciniu biuru. Tai atvers dar platesnes 
galimybes dalyvauti tarptautinėje 
veikloje. 
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2011 m. Administracijos veikla 
orientuojama į šiuos veiklos tikslus:

Administracijoje įdiegti kokybės •	
vadybos sistemas, atitinkančias 
LST EN ISO 9001:2008 standarto 
reikalavimus;
didinti Administracijos veiklos •	
efektyvumą ir stebėseną, suku-
riant veiklos kokybės užtikrinimo 
ir tobulinimo sistemą, leidžiančią 
stebėti ir kontroliuoti Administra-
cijos veiklos efektyvumą;
tobulinti Lietuvos teismų veiklos •	
analizės sistemą;
tobulinti Lietuvos teismų savival-•	

dos institucijų, komisijų ir Admi-
nistracijos veiklą, atliekant Lietu-
vos teismų savivaldos institucijų, 
komisijų ir Administracijos vei-
klą reglamentuojančių teisės aktų 
analizę ir pateikiant siūlymus;
tobulinti Administracijos ir šalies •	
teismų strateginio planavimo sis-
temą;
tobulinti informacinių technolo-•	
gijų, atitinkančių nustatytus sau-
gumo reikalavimus, sistemas;
 modernizuoti Lietuvos teismų •	
dokumentų valdymą;
tobulinti teismų ir Administraci-•	

jos buhalterinės apskaitos tvarky-
mą;
plėtoti pagalbą šalies teismams, •	
vykdant centralizuotą jų aprūpi-
nimą prekėmis ir paslaugomis.
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Administracijos misija – siekti, 
kad visapusiškai būtų užtikrintas 
sklandus teismų ir teismų savivaldos 
institucijų darbas, stiprinti naciona-
linę teismų sistemą ir gerinti teismų 
darbo sąlygas.

Administracija 2010 metais pagal 
strateginį veiklos planą vykdė 4 pro-
gramas:

1. Programa „Teismų savivaldos 
aptarnavimas ir veiklos užtikrini-
mas“ – tai ilgalaikė Administracijos 
vykdoma programa, skirta Lietuvos 
Respublikos teismų įstatymo 124 
straipsniu ir Nacionalinės teismų 
administracijos įstatymu įstaigai 
priskirtų funkcijų bei teismų savi-
valdos institucijų pavedimų įgyven-
dinimui užtikrinti ir teismų savival-
dos institucijų veiklai finansuoti. Ši 
programa apima visas Administra-
cijos veiklos sritis, išskyrus teismų 
centralizuotą aprūpinimą, buvusių 
teisėjų aprūpinimą valstybinėmis 
pensijomis, teismų informacinių 
sistemų administravimą ir investici-
jų, susijusių su informacinėmis sis-
temomis, valdymą. 

2. Programa „Teismų centralizuo-
tas aprūpinimas“. Vykdydama Lie-
tuvos Respublikos teismų įstatymo 
124 straipsnio 2 dalies 5 punkte ir 
128 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
funkcijas, Administracija užtikrina 
teismų centralizuotą aprūpinimą 
perkamomis prekėmis ir paslaugo-
mis, organizuoja ir užtikrina centra-
lizuotą teismų materialinį techninį 
aprūpinimą. 

3. Programa „Teisėjų pensinis ap-
rūpinimas“. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos teisėjų valstybinių pen-
sijų įstatymu, Administracijai pri-
skirta funkcija – organizuoti teisėjų 
valstybinių pensijų skyrimą buvu-
siems teisėjams, teisingai jas apskai-
čiuoti ir laiku išmokėti.

4. Programa „Teismų informa-
cinės sistemos aptarnavimas“. Šios 
programos tikslas – kurti ir tobulinti 
teismų informacines sistemas, plėsti 
jų taikymo galimybes bei  užtikrinti 
nenutrūkstamą ir saugų funkcio-

navimą, atnaujinti ir plėsti teismų 
kompiuterinę bazę.

Atsižvelgiant į strateginį veiklos 
planą bei prioritetines kryptis bei 
apibendrinant Administracijos vei-
klos rezultatus, galima teigti, kad 
2010 metais nemažai dėmesio buvo 
skiriama inovacijų, sprendimų 
paieškoms dėl teismų savivaldos ins-
titucijų, teismų sistemos bei Admi-
nistracijos veiklos procesų geresnio 
užtikrinimo bei šių sprendimų vyk-
dymui bei idėjų įgyvendinimui. Pa-
žymėtina, kad ypač didelis dėmesys 
buvo skiriamas veiklos kryptims, 
susijusiomis su visuomenės infor-
mavimo didinimu, informacinių 
sistemų plėtojimu. 

2010 metais viena iš prioritetinių 
veiklos krypčių – prisidėti prie vi-
suomenės pasitikėjimo teismais di-
dinimo. Visuomenės pasitikėjimas 
teisingumu ir teismais yra neabejo-
tinai susijęs su skaidrumu ir viešu-
mu. Teismų sistemoje buvo žengta 
keletas svarbių žingsnių didinat teis-
mų, teismų savivaldos institucijų ir 
Administracijos veiklos viešumą ir 
atvirumą visuomenei. Prie šių dar-
bų daug prisidėjo metų pradžioje 
įkurtas Komunikacijos skyrius, ku-
rio svarbiausi uždaviniai – formuoti 
teismų sistemos įvaizdžio strategi-
jas, vystyti informacines bei šviečia-
mąsias veiklas, koordinuoti teismų 
ryšių su visuomene veiklą, užtikrin-
ti visuomenės teisę gauti visapusišką 
informaciją apie Administracijos, 
teismų savivaldos institucijų bei 
teismų veiklą.

Įkūrus Komunikacijos skyrių, buvo 
pradėta įgyvendinti dar 2009 m. su-
kurta Teismų sistemos komunikacijos 
strategija. Pagal šią strategiją Admi-
nistracija parengė Teismų atvirumo 
visuomenei strategijos įgyvendinimo 
priemonių planą, kuris 2010 m. pa-
baigoje buvo patvirtintas Teisėjų ta-
rybos. Plane numatyta 2011–2013 m. 
šalies teismuose įvykdyti 30 ryšių 
su visuomene veiklos priemonių, 
padėsiančių sukurti teismų komu-
nikacijos sistemą, padidinti teismų 

atvirumą visuomenei ir užtikrinti 
kokybišką informacijos apie teismų 
veiklą pateikimą viešojoje erdvėje.

Atsižvelgus į visuomenės poreikius 
bei pasiūlymus, 2010 m.  buvo nuolat 
tobulinamas vienos iš pagrindinių 
teismų sistemoje naudojamų infor-
macijos perdavimo priemonių – in-
terneto svetainės – turinys. Inter-
neto svetainėje pradėtas publikuoti 
Administracijos leidžiamas teismų 
sistemos naujienlaiškis „Teismai.
lt“, skirtas teisėjams, teismų dar-
buotojams ir plačiajai visuome-
nei. Naujienlaiškyje spausdinami 
straipsniai apie teismų sistemos 
problemas, pokyčius ir naujoves, 
teismų savivaldos institucijų veiklą, 
pristatomos užsienio šalių teismų 
sistemos, skelbiama kita aktuali in-
formacija. 

Teisėjų tarybos ir Administracijos 
iniciatyva, 2010 m. spalio mėn., mi-
nint Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos ir Civilinės teisės dieną trisde-
šimt trijuose šalies teismuose įvyko 
renginiai moksleiviams „Ką aš žinau 
apie teisėją ir teismus?“ ir „Kons-
titucija – teisinės valstybės pama-
tas“. Moksleiviams buvo pasakoja-
ma apie bylų nagrinėjimą, teisminį 
procesą, vyko pokalbiai su teisėjais, 
įgytos žinios tikrintos viktorinose, 
imituotas teismo posėdis. Tikimasi, 
kad šių dienų minėjimas teismuose, 
pasirenkant kuo įvairesnes audito-
rijas ir organizuojant informavimo 
bei populiarinimo renginius, taps 
tradicija. 

Kita prioritetinė 2010 m. veiklos 
kryptis – tobulinti informacinių tech-
nologijų diegimą užtikrinant lanksčią 
ir saugią informacinę struktūrą.  

Administracija, tapusi pilnatei-
se teismų informacinės sistemos  
LITEKO valdytoja ir tvarkytoja, 
2010 m. daugiausia dėmesio skyrė 
modulių, susijusių su bylų paskirs-
tymu teisėjams, automatizuotu teis-
mo įsakymo išdavimu, ikiteisminio 
tyrimo procesinių dokumentų ir 
ikiteisminio tyrimo teisėjų veiksmų 
registracija, proceso dalyvių užim-
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tumo patikrinimu, kūrimui bei įdie-
gimui. Organizuota teismų apklausa 
dėl LITEKO veikimo, atlikta šios 
apklausos analizė, kurios pagrindu 
parengtas pastebėtų trūkumų šali-
nimo planas. Siekiant tikslios sta-
tistikos, susijusios su teismų, teisėjų  
darbo krūviu, didelis dėmesys buvo 
skiriamas teismų duomenų  regis-
travimui teismų informacinėje siste-
moje, naudojimuisi  bylų skirstymo 
programa; teiktos konsultacijos teis-
mams dėl iškilusių klausimų, susiju-
sių su informacine sistema. 

Administracija, atsižvelgdama 
į Teisėjų tarybos sprendimą dėl  
LITEKO programinės dalies plėtros 
krypčių, kaip teismų informacinės 
sistemos valdytoja ir tvarkytoja, 2010 
m. pradėjo vykdyti LITEKO plėtros 
projektą. Tai reikšmingas ir atsakin-
gas žingsnis informacinių sistemų 
valdymo ir tvarkymo srityje. Šio plė-
tros projekto tikslas –  įgyvendinti 
elektroninių paslaugų paketą, kuris 
sudarys galimybę gyventojams ir 
verslo subjektams elektroniniu būdu 
atlikti veiksmus, įgyvendinant pro-
cesines teises ir pareigas. Vienas iš 
elektroninių paslaugų paketo dalių – 
Administracijos vykdomas struktū-
rinių fondų finansuojamas projektas 
„Elektroninės paslaugos teisingumo 
vykdymo procese“. Įgyvendinus šį 
projektą, bus sukurti, įsigyti ir inte-
gruoti į teismų informacinę sistemą  
LITEKO programiniai moduliai, ku-
rie proceso dalyviams leis elektroni-
niu būdu teismams teikti procesinius 
dokumentus, peržiūrėti jiems skirtą 
bylos medžiagą, esant reikalui ją pa-
pildyti, sumokėti žyminį mokestį ir 
teismo paskirtas baudas, padengti 
bylinėjimosi išlaidas, gauti posėdžių 
garso įrašus, taip pat užtikrins pro-
cesinių dokumentų ir informacijos 
mainus tarp teismų, suteiks galimybę 
naudotis teismų praktika. 

Be jau minėto projekto „Elektro-
ninės paslaugos teisingumo vykdy-
me“, 2010 m. Administracija taip 
pat vykdė 3 projektus pagal Lietuvos 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 4 priori-
teto „Administracinių gebėjimų sti-
prinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ priemones. 

Vykdant šiuos projektus siekiama 
prisidėti prie žmogiškųjų išteklių 
plėtros, administracinių gebėjimų 
stiprinimo, žinių visuomenės kū-
rimo, pažangių informacinių tech-
nologijų taikymo, veiklos efektyvu-
mo didinimo Lietuvos teismuose ir 
Administracijoje bei užtikrinamas 
tinkamas darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas, informacinių technologijų 
plėtra visai teismų sistemai. 

Administracija parengė ir su Lie-
tuvos Respublikos finansų ministe-
rija suderino paraišką dėl projek-
to „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir 
saugojimo sistemos sukūrimas ir 
įdiegimas teismuose“ finansavimo 
pagal Lietuvos ir Šveicarijos ben-
dradarbiavimo programą. Projekto 
tikslas – sukurti sistemą, leidžiančią 
rengti vaizdo konferencijas, nuo-
tolinius teismo posėdžius, vykdyti 
įslaptintų liudytojų ir sulaikytų ar 
laikomų įkalinimo įstaigose asmenų 
apklausą nuotoliniu būdu, įrašyti ir 
išsaugoti šių posėdžių garsą ir vaiz-
dą elektroninėje laikmenoje, kad 
prireikus šią informaciją būtų gali-
ma atkurti. Pagal šį projektą vaizdo 
perdavimo, įrašymo ir saugojimo 
sistema bus įdiegta per 20 šalies teis-
mų ir 13 įkalinimo įstaigų. 

2010 m. Administracija paren-
gė ir Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijai pateikė derinimui pa-
raišką dėl projekto „Efektyvumas, 
kokybė ir skaidrumas Lietuvos teis-
muose“ finansavimo pagal Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos 
finansinius mechanizmus. Šis pro-
jektas būtų skirtas teismų veiklos 
efektyvumui užtikrinti. Vienas iš 
šio projekto prioritetų – mokymai 
teisėjams bei teismų darbuotojams 
teisminės mediacijos, tinkamo el-
gesio su proceso dalyviais, viešųjų 
ryšių, bendravimo su nukentėju-
siais asmenimis, ypač su moterimis 
ir vaikais, temomis. 

Stiprinant teismų, teismų savival-
dos institucijų ir Administracijos 
bendradarbiavimą, 2010 m. orga-
nizuoti susitikimai – teismų pirmi-
ninkų susirinkimas aktualiais klau-
simais; Valstybės kontrolės, teismų 
finansininkų, UAB „Sintagma“ 
specialistų, atsakingų už teismų bu-

halterinės apskaitos programos kū-
rimą, ir UAB „Ernst&Young Baltic“ 
atstovų, atsakingų už teismų apskai-
tos politikos kūrimą, susitikimas dėl 
VSAFAS nuostatų taikymo prakti-
koje ir kt. Taip pat, bendradarbiau-
jant su Teisėjų padėjėjų asociacija 
bei Teisingumo ministerijos Moky-
mo centru, 2010 m. organizuoti 8 
kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo 
seminarai teisėjų padėjėjams, o į se-
minarą apie mediaciją ir teisminį tai-
kinimą buvo pakviesti ir antstoliai, 
advokatai, akcinių bendrovių teisi-
ninkai. Aktyviai dalyvauta kitų insti-
tucijų, įstaigų organizuojamuose su-
sitikimuose, konferencijose teismų, 
teismų savivaldos institucijų veiklos 
gerinimo klausimais, pagal kompe-
tenciją teiktos pastabos ir pasiūlymai 
dėl teisės aktų projektų. 

Administracija, plėsdama tarp-
tautinių partnerių ratą, 2010 m. 
užmezgė bendradarbiavimą su Is-
panijos Karalystės Teisėjų taryba, 
Norvegijos Karalystės nacionaline 
teismų administracija bei pradėjo 
derybas dėl bendradarbiavimo su 
Vengrijos Respublikos Teisėjų ta-
rybos administraciniu biuru. Tai 
suteikia galimybę keistis informa-
cija, dalytis praktikos pavyzdžiais 
su kitomis valstybėmis, palyginti 
plėtrą ir reformas teismų bei teismų 
savivaldos institucijų veiklos srity-
se, didinti institucijų žinomumą ir 
formuoti jų įvaizdį. Vienas iš reikš-
mingiausių įvykių, suteiksiančių 
didesnių galimybių Lietuvos teismų 
savivaldos institucijoms ir teismų 
sistemai dalyvauti tarptautinėje vei-
kloje – 2011 m. Lietuvoje vyksianti 
Europos teismų tarybų tinklo Gene-
ralinė Asamblėja,  kurioje dalyvaus 
teismų tarybų atstovai iš visos Euro-
pos. Administracija atsakinga už šio 
renginio organizavimą. Be to, svar-
bus žingsnis tarptautinių santykių 
vystymo srityje yra 2011–2013 m. 
Administracijos tarptautinių san-
tykių strategija, kurioje numatyta 
Administracijos tarptautinių san-
tykių misija – siekti vieningos ir 
efektyvios Lietuvos Respublikos 
teismų, teismų savivaldos institucijų 
ir Administracijos tarptautinių san-
tykių plėtros. 
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Siekiant optimizuoti bei kryptin-
gai sisteminti Administracijos vei-
klą, 2010 m. iškilo poreikis keisti 
Administracijos struktūrą bei įgy-
vendinti jos struktūrinių padalinių 
organizacinį, funkcinį pertvarkymą. 
Tokią būtinybę lėmė aplinkos veiks-
nių įtakos įstaigos ir teismų veiklai 
analizė, teismų savivaldos institu-
cijų, teismų atstovų nuomonės bei 
pateikti pasiūlymai dėl Adminis-
tracijos veiklos procesų tobulinimo, 
teismų sistemos veiklos efektyvumo 
didinimo bei savivaldos institucijų 
aptarnavimo kokybės gerinimo. 

Skyrių uždavinių bei jų atliekamų 
funkcijų atlikta analizė parodė, kad 
skyrių veikla būtų žymiai efekty-
vesnė bei produktyvesnė, jei vienos 
srities funkcijos būtų koncentruo-
jamos tam tikrame struktūriniame 
padalinyje. Administracijos skyrių 
atliekamų funkcijų perskirstymas, 
būtent koncentruojant jas atskiruo-
se skyriuose, leistų tobulinti įstaigos 
veiklos procesus, juos sisteminant 
bei tobulinant veiklos sritis, susiju-
sias su teismų sistemos veiklos geri-
nimu, teismų savivaldos institucijų 
aptarnavimu. Be to, būtų išvengiama 
skyrių ir darbuotojų kompetencijos 
bei funkcijų dubliavimosi. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, 
2010 m. pabaigoje Administracijos 
direktorius, suderinęs su Lietuvos 
Aukščiausiuoju Teismu, patvirtino 
Administracijos struktūrą, kurią su-

daro šie struktūriniai padaliniai: Tei-
sės ir administravimo skyrius, Teismų 
veiklos analizės skyrius, Tarptautinių 
santykių skyrius, Strateginio plana-
vimo skyrius, Informatikos skyrius, 
Komunikacijos skyrius, Finansų ir 
biudžeto skyrius, Vidaus audito sky-
rius bei Bendrųjų reikalų skyrius. 
Taip pat nustatė didžiausią leistiną 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
dirbančių pagal darbo sutartis, parei-
gybių skaičių – 55, iš jų valstybės tar-
nautojų – 39, darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis – 16.

Siekiant prisidėti prie viešojo sekto-
riaus administravimo efektyvumo di-
dinimo bei ieškant veiklos tobulinimo 
galimybių, metų antroje pusėje buvo 
atliktos anoniminės ir neanoniminės 
Administracijos darbuotojų apklau-
sos. Šių apklausų pagrindu buvo atlik-
ta analizė, kuri leido nustatyti įstaigos 
privalumus, problemas bei būdus, 
kaip tas problemas spręsti Adminis-
tracijos darbo organizavimo, organi-
zacinio klimato gerinimo, darbuotojų 
motyvacijos stiprinimo, pasitenkini-
mo darbu didinimo klausimais ir kt. 

Tai pat buvo parengtas Įgūdžių (sa-
vybių) analizės klausimynas, kurio 
tikslas – padėti tiesioginiams vado-
vams įvertinti jiems pavaldžių dar-
buotojų tarnybinę veiklą bei darbuo-
tojams atlikti savo veiklos, įgūdžių 
analizę.  Šis klausimynas yra vertinga 
pagalbinė priemonė, padėsianti pla-
nuoti darbuotojų karjerą, juos tinka-

mai motyvuoti ir gerinti darbo ko-
kybę. Siekiant prisidėti prie teismų 
personalo valdymo politikos tobulini-
mo, Įgūdžių (savybių) analizės klausi-
mynas buvo išsiųstas teismams. 

Siekiama, kad Administracijos 
darbuotojų atliekami darbai kiek 
galima daugiau padėtų teismams 
pasiekti tikslą tarnauti ir dirbti žmo-
nėms. Taigi 2011 m. Administracijos 
veikla, siekiant užtikrinti nustatytų 
tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, 
bus orientuojama į visuomenės pa-
sitikėjimo teismais, teismų atvirumo 
visuomenei didinimą, teismų savi-
valdos institucijų, teismų sistemos 
ir Administracijos veiklos procesų 
tobulinimą, informacinių sistemų 
kūrimą ir tobulinimą, jų taikymo 
galimybių plėtojimą, nenutrūkstamą 
ir saugų funkcionavimą bei teismų 
kompiuterinės bazės atnaujinimą, 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą ša-
lies ir tarptautiniu lygmeniu, teismų 
ir Administracijos darbuotojų moty-
vaciją, profesinį ugdymą. 

Be to, ateityje taip pat bus siekiama 
ieškoti naujų finansavimo šaltinių, 
pritraukiant struktūrinių fondų lėšas 
tam, kad būtų modernizuota teismų 
sistema, proceso dalyviams suteikta 
galimybė įgyvendinti procesines tei-
ses ir pareigas elektroniniu būdu, pa-
gerintas teismų darbo organizavimas 
ir administravimas, įdiegtos infor-
macinės technologijos, užtikrinan-
čios saugią informacinę struktūrą.
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administravimo 
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skyrius
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One of the fundamental principles of 
a democratic and constitutional state 
is separation of powers, which has its 
legal provision in the Article 5 of the 
Constitution of Republic of Lithuania, 
is duly implemented as well as the 
independence of the judiciary, another 
fundamental principle of democratic 
state organization and power separation. 
Independence of courts accommodates 
the self sufficiency of the courts, which is 
administered through the self governance 
of the courts. 

On May 1 2002, National Courts 
Administration Act was enacted which 
provisioned the establishment of National 
Courts Administration (hereinafter to be 
referred as the Adminis tration) and the 
Administration started its activities with 
the mission of comprehensively ensuring 
the fluent work of the self-governance 
institutions, strengthen the na tional 
court system and improve the working 
conditions of courts.

The Administration shall abide by the 
Constitution of the Republic of Lithuania, 
the Law on Courts, the Law of the 
National Courts Administration, statute 
of the National Courts Administration 
and ot her legal acts performing its 
activities. Special legal acts define status, 
purpose and capacity of National Courts 
Administration. Statute of National Courts 
Administration regulates structure, 
objectives, rights, functions and work 
organization of Administration. 

The functions of the National Courts 
Administration:

Help to secure the independence of •	
courts and jud ges, courts’ organisational 
autonomy;
to ensure the close interrela tions •	
among courts and institutions of self-
governance of courts in the areas 
pertaining to its domain of authority.
Help institutions of self-governance •	
of courts to im plement the assigned 
functions;
to secure the fluent formation of the •	
judiciary in the areas pertaining to its 
domain of authority.
Organise and ensure a centralized •	
system of materi al-technical supply to 
courts;
Ensure awarding of the judicial •	
retirement pensi ons;
In order to ensure effective and rational •	
management and use of state finances, 

it organises the implementati on of 
the draft state budget, estimate drafts 
of the pro grammes and investment 
programmes of courts;
Form and implement the strategy of •	
common court information system;
Aim for the effective functioning of •	
the judicial sys tem of the Republic of 
Lithuania;
Conduct the internal audit in courts of •	
the Republic of Lithuania.
In view of the institution’s strategic 

action plan, underlying activities and 
by summarizing the results the of 
administration’s performance, it can be 
claimed that in 2010 much attention was 
paid to innovation, finding solutions 
regarding the better security of the 
activities of self-governance of courts, 
courts’ system and Administration, 
as well as for the execution of the said 
solutions and implementation of ideas. It 
should be noted that special attention has 
been paid for activities related to public 
awareness raising, information systems 
development.

One of the priority activities in 2010 
was to contribute to enhancing public 
confidence in the courts. Public confidence 
in the judiciary and the courts are clearly 
related to transparency and publicity. The 
court system stepped forward several 
important steps for increasing publicity 
and openness of the activities of the 
judiciary, self-governance of courts and 
Administration. Significant contribution 
to these activities was provided by the 
Communication division which was 
established in the beginning of the same 
year. The main tasks of this division are - to 
form the strategies of the judiciary image, 
to develop information and educational 
activities, to coordinate courts’ activities 
regarding public relations, to ensure public 
access to comprehensive information 
about the activities of Administration, 
self-governance and courts.

After the establishment of the Commu- 
nication division implementation of 
Communication strategy of Courts 
system created in 2009 has been started. 
According to this strategy Administration 
has developed a plan which includes the 
measures for the implementation of the 
strategy improving Courts’ openness to 
society. This plan was approved by the 
Judicial Council at the end of 2010.  The 
plan for the period 2011-2013 foresees 
that public relations measures consisting 

30 activities to be implemented to help 
create a courts communication system, 
to increase the openness of the courts 
to the society and ensure the qualitative 
presentation of the information about 
courts’ activities virtually.

Taking into account the needs 
and suggestions of the society in 
2010 the content of the website has 
continuously been improved as of one 
of the main measures of the information 
transformation in courts’ system. The 
administration started publishing the web 
newsletter “Teismai.lt”. This newsletter is 
designed for judges, courts’ employees 
and for the society. Newsletter publishes 
articles about the judicial system issues, 
developments and innovations, activities 
of self-governance of courts, court systems 
of other countries and other relevant 
information. 

By the initiative of the Judicial Council 
and the Administration in October 2010 
events “What I know about the judge 
and courts?” and “The Constitution – 
foundation of the state ruled by law” 
for the commemoration of the day of 
the Constitution of the Republic of 
Lithuania and of the day of Civil law 
were held in thirty-three courts of the 
country. Students were told about the 
execution of cases, judicial proceedings, 
interviews with judges, knowledge gained 
during the day were verified by quizzes, 
simulated court hearing. It is hoped that 
this commemoration becomes an annual 
tradition. 

Another priority for 2010 directions 
is to improve installation of information 
technologies in order to ensure a flexible 
and secure information structure, which 
would allow better management and 
rational use of processes.

In 2010 after Administration become 
a full-fledged proprieties and manager of 
courts’ an information system LITEKO 
the biggest attention was dedicated for 
the creation and installation  of such 
modules as distribution of cases to judges, 
computerized issuing of court orders, 
registration of pre-trial proceeding 
documents and pre-trial judicial actions 
and verification of the occupation of 
members of the court proceedings. 

Important and responsible step in 
management and administration of 
information systems field is that the 
Administration, taking into account 
the Judicial Council’s decision on the 
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part of the development of LITEKO 
software, as manager and administrator 
of the information system launched a 
development project in 2010. Objective 
of this development project is the 
implementation of e-services package 
that will enable citizens and businesses 
electronically to act in the implementation 
of the procedural rights and obligations. 
One part of electronic services package 
is a project “E – services in the process 
of justice” which Administration is 
implementing and is financed by Structural 
Funds. The implementation of this project 
will develop, acquire and integrate to the 
courts’ information system LITEKO 
software modules that allow stakeholders 
to provide the electronic court pleadings, 
review their case material, if necessary 
to supplement it,  pay  stamp- duty and 
court fines, to pay costs of litigation, 
receive audio records if the hearings, as 
well as ensure the exchange of procedural 
documents and information between the 
courts and provide access to case law.

 In addition to the above-mentioned 
project “E-services in the process of 
justice” in 2010 The Administration also 
carried out three projects according to 
Lithuania 2007-2013 measures of the 
priority 4 “Administrative capacity and 
efficiency of public administration” of 
Human Resource Development Action 
Programme. The implementation of 
these projects aim to contribute to 
the development of human resources, 
administrative capacity building, creation 
of knowledge-based society, application 
of advanced information technologies, 
enlargement of operational efficiency in 
Lithuanian courts and the Administration 
and ensure proper staff training and 
development of  information technologies 
in the  entire judicial system.

The Administration has developed 
and coordinated the application for the 
project “Image transmission, recording 
and storage system development and 
implementation in the courts” with the 
Ministry of Finance of Lithuania funded 
under the Lithuanian-Swiss Cooperation 
Programme. The goal of the project – 
to create a system that allows video 
conferencing, remote hearings, execution 
of distance examination of anonymous 
witnesses, detainees and persons held in 
prisons, record and save view and sound 
of the hearings in electronic medium 
and if necessary this information can 
be restored. Under this project, video 
transmission, recording and storage 
system will be installed in 20 courts and 
13 prisons of the country. 

In the year 2010 the Administration has 
prepared and submitted an application 
to the Ministry of Finance for the 
coordination and implementation of 
the project “The efficiency, quality and 
transparency of the Lithuanian courts“ 
which will be funded under the European 
Economic Area and Norwegian Financial 
Mechanisms. This project is intended 
to ensure the operational efficiency of 
the judiciary. One of the priorities of the 
project is training for judges and court 
personnel regarding judicial mediation, 
appropriate behaviour with the parties 
of the proceedings, public relations, 
communication with victims of crimes, 
especially women and children, issues. 

In the future, the new sources of 
financing will also be searched in 
order to attract Structural Funds and 
to modernize the judicial system, to 
provide the opportunity for the parties 
to be able to implement the procedural 
rights and obligations by electronic 
means, to improve the organization and 
administration of courts, information 
technology in place to ensure a secure 
information structure.

In 2010 the Administration, with 
a willingness to expand the circle of 
international partners, established 
international collaboration with the 
Judicial Council of Spain, with the 
Norwegian Courts Administration and 
started the negotiations on cooperation 
with the Administrative Office of the 
Judicial Council of the Republic of 
Hungary. This provides an opportunity to 
exchange information, share the views and 
practices with other countries, to compare 
the development and reforms of the courts 
and self-governance institutions of courts 
in activities, to increase institutional 
awareness and develop and shape their 
image. One of the most significant events 
that will bring greater opportunities for 
the institutions of the self-governance 
of courts and to the whole judiciary of 
Lithuania to participate in international 
activities is the fact that in 2011 Lithuania 
is honoured to organize and host the 
General Assembly of the European 
Network of Councils for the Judiciary, 
where the members of the self-governance 
of courts from all over the Europe will be 
gathered together. The Administration 
is responsible for organizing this 
international level event. Therewith, an 
important step in the development of the 
international relations in the period 2011-
2013 is The Administrations international 
relations strategy, where the mission of the 
Administrations international relations is 

provided - to achieve a unified and effective 
international relations development of the 
courts, self-governance of courts and the 
Administration.

The intention is that the activities carried 
out by personnel of the Administration, 
should as much as possible assist for the 
courts to achieve the main objective, which 
is to serve and work for people. So, in 2011 
the Administration activities and duties, 
in order to ensure the implementation 
of the set out goals and objectives, will 
be focused on public confidence in the 
courts, transparency of the judiciary to 
the society, improvement of activities 
processes of the courts, self-governance of 
courts and Administration, development 
and improvement of information 
systems, insurance of continuous and 
safe functioning and upgrading of 
the computerized database for courts, 
upgrading of the computer case, inter-
institutional cooperation at national and 
international level, the judiciary and staff 
motivation and professional development 
of the judiciary and administrative 
personnel. 

Underlying trends of Administration‘ 
activities for 2011:

Installation of quality management •	
system in Administration conforming  
BS EN ISO 9001:2008 requirements of 
the standard; 
increase the efficiency and monitoring •	
of Administration activities’ by crea- 
ting quality assurance and improvement 
system that allows monitoring of the  
efficiency of Administration activity;
improve of the analysis of the activities •	
of Lithuanian court system;
improve activity of Lithuanian insti-•	
tutions of self-governance of courts, 
commissions and Administration, by 
implementing analysis of the legal acts 
regulating activity of Lithuanian insti-
tutions of self-governance of courts, 
commissions and Administration and 
by presenting proposals;
improve the strategic planning systems •	
of the country‘ courts and the Admi- 
nistration;
improve information technology •	
systems that comply with the safety  
requirements; 
modernize documents management •	
system of Lithuania courts‘;
improve accounting management sys-•	
tem in the courts and Administration; 
develop the assistance to the courts, •	
through a centralized supply of goods 
and services.






