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VadoVo žodis 

Malonu, kad skaitote 2013 metų Nacionalinės teismų 
administracijos (toliau – NTA) veiklos ataskaitą. 
Elektroninį leidinį, skirtą visuomenei ir pagrindiniam NTA 
klientui – Lietuvos teismams. 

Ši ataskaita atspindi NTA veiklos įvairiapusiškumą ir 
kompleksiškumą. Dirbame daugybėje veiklos sričių, 
plėtojame daug skirtingų projektų, siekdami svarbiausio 
mūsų institucijos tikslo – užtikrinti, kad teismų sistema 
veiktų efektyviai, kad būtų sudarytos visos būtinos  
sąlygos kokybiškoms teisingumo vykdymo  
paslaugoms teikti. 

Be kvalifikuotų, kompetentingų ir sąžiningai  
savo darbą dirbančių žmonių, šios atsakingos 
misijos neįvykdytume. Praėjus beveik  
metams nuo tos dienos, kai pradėjau dirbti  
kartu su NTA kolektyvu, galiu drąsiai  

teigti, kad šioje įstaigoje dirbantys specialistai yra 
didžiausia jos vertybė. Šių žmonių profesionalumas, 
entuziazmas, susitelkimas leidžia siekti puikių rezultatų 
ir kelti sau vis ambicingesnius tikslus. 

Teismų poreikių supratimas, įsiklausymas į teisėjų 
nuomonę, konsultacijos su teismais yra tie pagrindiniai 
veiklos principai, kurių nuosekliai laikomės pradėdami 
naujas iniciatyvas, užtikrindami teismų savivaldos 
institucijų darbą, plėsdami elektronines teismų 
paslaugas, viešindami teismų sistemos veiklą, taip pat 
bendradarbiaudami su kitomis valstybės institucijomis 
teisėkūros ir kitose srityse, susijusiose su teismų veikla ir 
teismų procesais. 

Suprasdama, kad valstybė negali tenkinti visų 
efektyviam teismų sistemos darbui būtinų finansinių 
poreikių, juolab skirti išteklių, reikalingų teismų 
teikiamoms paslaugoms tobulinti, NTA nuolat ieško 
būdų, kaip pritraukti tarptautinių projektų lėšas. Šiais 
metais jau galėjome įvertinti prieš kelerius metus 
pradėtų darbų rezultatus ir užsibrėžti naujus siekius. 

Kokie NTA buvo 2013-ieji ir ko sieksime 2014-aisiais? 
Visi atsakymai šiame leidinyje. Malonaus skaitymo.  

Reda Molienė   
Direktoriaus pavaduotoja, 
atliekanti direktoriaus funkcijas
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ŽmoNės

2013 m. pabaigoje NTA kolektyve dirbo 80 darbuotojų, iš 
jų – 53 valstybės tarnautojai ir 27 darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis. Praktiką per metus NTA atliko  
6 studentai.

Žmogiškųjų išteklių padidėjimas 2013 m. susijęs su 
naujomis institucijai priskirtomis funkcijomis – NTA 
buvo pavesta centralizuotai organizuoti teismų pastatų, 
patalpų ir inžinerinių sistemų remonto, teisėjų mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo, kokybės vadybos teismuose ir NTA 
įgyvendinimo darbus. 

Įvykus personalo pokyčiams, lyginant su 2012 m., 
kolektyve padaugėjo vyrų: 2013 m. pabaigoje NTA dirbo 
54 moterys ir 26 vyrai. NTA kolektyvo amžiaus vidurkis – 
30 metų. 
 

Įdomu 
 2 NTA darbuotojai turi mokslų 

daktaro laipsnį.

 6 akad. val. – tiek vidutiniškai per 
metus vienas NTA darbuotojas 
skiria laiko kvalifikacijai kelti.

 90 Lt – tiek vidutiniškai per 
metus išleidžiama vieno NTA 
darbuotojo kvalifikacijai tobulinti.

 

Dr. lina GRiškevič   
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

«Nta suteikta galimybė nuolat 
tobulėti ir savo gebėjimus 
taikyti praktikoje yra didelė 
vertybė. Harmoningai suderinta 
teorija ir praktika visuomet 
duoda geriausių rezultatų.
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KoKybės sieKis Nta 

aiškiai atskirtos darbuotojų atsakomybės. Visa tai 
palengvino darbą ne tik NTA darbuotojams, bet 
ir padarė poveikį klientų pasitenkinimui įstaigos 
teikiamomis paslaugomis. 

Aukštą kokybės lygį stengiamasi palaikyti ne tik NTA, 
bet ir teismuose. Šiuolaikiniais kokybės vadybos 
principais vadovaujasi jau 5 šalies teismai. Pernai prie 
šių teismų nusprendus prisijungti dar 3 teismams, 
NTA pradėjo organizuoti kokybės vadybos sistemų 
diegimo procedūras. 2013 m. NTA vykdė kokybės 
vadybos sistemų vidaus auditus teismuose, nuolat teikė 
konsultacijas kokybės vadybos klausimais.  

lina lauRinavičiūtė   
Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus  
vyriausioji specialistė

Prie Nta kolektyvo prisijungiau 
2013 metais. Čia įdiegta kokybės 
vadybos sistema man padėjo 
greitai perprasti institucijos veiklos 
kryptis ir jos tikslus, įsisavinti 
dokumentų valdymo bei darbo 
organizavimo principus.

Prieš dvejus metus NTA įdiegus kokybės vadybos 
sistemą jaučiami akivaizdūs kokybiniai įstaigos darbo 
pokyčiai. Įstaigos viduje sureguliuoti procesai: atlikti 
procesų aprašymai, išgrynintos veiklos kompetencijos, 

Įdomu 
 2013 m. pabaigoje atlikto 

slapto kliento tyrimo metu gauti 
duomenys parodė, kad bendra 
klientų aptarnavimo NTA kokybė 
vertinama 4 balais (iš galimų 5). 

 NTA klientų (išskyrus teismus) 
anoniminės apklausos 
duomenimis, teikiamų paslaugų 
kokybė vertinama 4,2 balo (buvo 
siekiama 4 balų).

•	 Teismų	anoniminės	apklausos	
duomenimis, teikiamų paslaugų 
kokybė vertinama 2,7 balo  
(buvo siekiama 4 balų).

 Teismų savivaldos institucijų 
anoniminės apklausos 
duomenimis, teikiamų paslaugų 
kokybė vertinama 4,3 balo  
(iš siektinų 4 balų). 

 

 

«
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teismų savivaldos 
iNstitucijų ir Komisijų 
aPtarNavimas 

2013 m. vykdydama vieną pagrindinių savo funkcijų – 
užtikrinti efektyvų teismų savivaldos institucijų darbą – NTA 
siekė ne tik padėti teismų savivaldos institucijoms tinkamai 
atlikti savo pareigas, bet ir užtikrinti šių institucijų veiklos 
viešumą ir aiškumą visuomenei. 

NTA specialistai per praėjusius metus: 

 parengė 442 teismų savivaldos institucijų ir komisijų 
sprendimų projektus;

 suorganizavo ir parengė 24 Teisėjų tarybos, 9 Teisėjų 
etikos ir drausmės komisijos, 16 Teisėjų garbės teismo,  
21 Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos, 2 Nuolatinės 
teisėjų veiklos vertinimo komisijos posėdžių ir  
4 pretendentų į teisėjus egzaminų medžiagą;

 parengė ir pateikė tvirtinti 188 Teisėjų tarybos nutarimus; 

 parašė 6 Teisėjų garbės teismo sprendimų projektus; 

 parengė 29 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos 
sprendimų projektus, 1 išvadą ir 7 Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijos konsultacijų projektus teisėjams 
etikos ir drausmės klausimais; 

 parengė Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksą-
praktinį vadovą. 

Įdomu 
 Visi suinteresuoti asmenys, jų 

manymu, reikšmingą informaciją 
Pretendentų į teisėjų atrankos, 
Nuolatinės teisėjų veiklos 
vertinimo komisijoms nuo 
2013 m. vidurio gali pateikti  
el. paštu ta@teismai.lt.

 Nuo 2013 m. NTA interneto 
svetainėje www.teismai.lt viešai 
skelbiama:

 informacija apie panaikintus ar 
pakeistus Teisėjų garbės teismo 
sprendimus;

 Teisėjų tarybos posėdžių 
medžiaga ir protokolai;

 įvykusių pretendentų į teisėjus 
egzaminų užduotys;

 prašymų šablonai, skirti preten-
dentams į teisėjus ir teisėjams, 
siekiantiems teisėjo karjeros. 

«

indrė Gylytė-valienė   
Administravimo skyriaus vadovė

vienas svarbiausių 2013 metų 
pokyčių – teisėjų tarybos 
darbo reglamento pasikeitimai, 
inicijavę darbotvarkės 
medžiagos ir protokolų 
viešinimą visuomenei.
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teisėjų KorPuso 
formavimas

2013 m. NTA tvarkė teisėjų ir asmenų, pretenduojančių 
tapti teisėjais, asmens bylas ir su jomis susijusias 
duomenų bazes, vykdė asmenų, pageidaujančių tapti 
teisėjais, patikrinimą – rengė paklausimus įstaigoms, 
organizacijoms ir registrams. Iš kompetentingų 
institucijų sukauptą informaciją apie pretendentų į 
teisėjus reputaciją, asmenines ir dalykines savybes, 
bendruosius gebėjimus ir privalumus teikė Pretendentų 
į teisėjus atrankos komisijai, Lietuvos Respublikos 
Prezidentei ir Teisėjų tarybai. 

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija 2013 m. 
rinkosi 21 kartą. Posėdžių metu susitiko su daugiau 
kaip 200 teisėjų ir pretendentų į teisėjus, su kai 
kuriais jų – net po kelis kartus, 58 iš jų buvo paskirti 
į jų pretenduojamas pareigas. Į Pretendentų į laisvas 
apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą 2013 m. NTA 
direktoriaus įsakymais buvo įrašyti 34 asmenys. Iš viso 
2013 m. pabaigoje šiame sąraše buvo 65 asmenys. 

Nuo 2013 m. pradžios NTA direktoriaus įsakymais į 
Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą įrašyti  
36 asmenys (31 teisėjas ir 5 socialinių mokslų daktarai). 
2013 m. pabaigoje Teisėjų karjeros siekiančių asmenų 
registre iš viso buvo įrašyti 176 asmenys.

NTA darbuotojai Pretendentų į teisėjus egzamino 
komisijai pernai padėjo organizuoti 4 pretendentų į 
teisėjus egzaminus, parengė tvirtinti 58 nutarimus. 
2013 m. NTA gavo 32 naujus prašymus leisti laikyti 
pretendentų į teisėjus egzaminą. 

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija į posėdžius 
rinkosi 12 kartų. Jų metu buvo įvertinta 106 teisėjų 
veikla. 
 

Įdomu 
 Pretendentų į teisėjus egzaminą 

2013 m. išlaikė 29 asmenys  
iš 69.

 2013 m. teisėjų korpusą papildė 
25 naujai paskirti teisėjai, iš 
pareigų atleisti 25 teisėjai: 
6 – savo noru, 2 – pažeminus 
teisėjo vardą, 17 – pasibaigus 
įgaliojimams.

 NTA specialistai tvarko  
735 teisėjų ir 233 pretendentų į 
teisėjus asmens bylas bei  
136 teisėjų valstybinių pensijų 
bylas. 
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Nta iNiciatyvos ir 
atstovavimas teismams 

2013 m. NTA, atsižvelgdama į teismų ir teisėjų siūlymus, 
2013 m. rengė įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, 
inicijavo juos tobulinančius pakeitimus, teikė išvadas dėl 
kitų institucijų teisės aktų projektų, dalyvavo juos rengiant, 
tobulinant bei svarstant.

2013 m. NTA inicijavo ir rengė Teismų įstatymo 
pakeitimus, kuriais bet kurios grandies teisme 
dirbantiems teisėjams sudaryta galimybė pretenduoti 
į pareigas aukštesniuosiuose teismuose, suvienodinti 
stažo reikalavimai mokslininkams bei teisėjams, tobulinta 
teisėjų laikino perkėlimo į kitą teismą tvarka. 

NTA, siekdama efektyvaus teisminio proceso ir teismų 
administracinės naštos mažinimo, Teisėjų tarybai pateikė 
siūlymų, kaip tobulinti teisinį reguliavimą, susijusį su 
teismų ekspertizėmis, administracinių pažeidimų teisena, 
priėmimu į valstybės tarnybą ir kt. Teisėjų tarybai pritarus 
NTA siūlymams kreiptasi į teisėkūros subjektus. 

Vienas reikšmingiausių 2013 m. atliktų darbų – 
bendradarbiaujant su teismais ir teismų savivaldos 
institucijomis parengta teismų reformos koncepcija ir ją 
įgyvendinančių įstatymų projektai. 
 

Įdomu 
 Per 2013 m. NTA parengė 

išvadas dėl daugiau nei 100 
teisės aktų projektų, susijusių 
su teismų veikla arba teisėjų 
statusu.

 Rengdama teisės aktų 
pakeitimus, išvadas ir siūlymus 
NTA siekė: 

 stiprinti teismų 
nepriklausomumą;

 užtikrinti efektyviam teismų 
darbui reikiamus išteklius;

 atsisakyti teismams nebūdingų 
funkcijų. 

 

tomas vaitkevičius   
Direktoriaus patarėjas

« teismų pozicija turi būti 
girdima. tai vienas svarbiausių 
Nta uždavinių.
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teismų aPrūPiNimas 
Kaip ir kasmet, 2013 m. NTA užtikrino centralizuotą teismų 
aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis: teisėjų mantijomis, 
ženklais, tarnybiniais pažymėjimais, dokumentų blankais, 
popieriumi, elektroninio pasirašymo priemonėmis. 

2013 m. NTA baigė dviem etapais vykusį Alytaus rajono 
apylinkės teismo pastato remontą. Atlikus renovavimo 
darbus ne tik pagerinta teismo lankytojų aptarnavimo 

kokybė ir darbuotojų darbo sąlygos, bet ir sudarytos 
sąlygos suinteresuotus asmenis teisme aptarnauti vieno 
langelio principu.

Vienas svarbiausių 2013 m. NTA darbų – gyvsidabriu 
užteršto Ukmergės rajono apylinkės teismo pastato 
tvarkymo ir teismo veiklos užtikrinimo darbai. NTA 
darbuotojai, bendradarbiaudami su kitomis valstybės 
institucijomis, užtikrino nenutrūkstamą teismo darbą, 
organizavo pastato ir turto demerkurizaciją, teikė 
visapusišką pagalbą nukentėjusiems nuo incidento 
asmenims, organizavo sveikatos patikrinimo priemones. 

2013 m. NTA pradėjo vykdyti Šiaulių apygardos 
teismo pastato rekonstrukcijos projektą ir paskelbė 
rangos konkursą. Iki 2015 m. planuojamos baigti 
rekonstrukcijos metu teisme viešos patalpos bus 
atskirtos nuo tarnybinių, turėtų būti įrengtos 7 posėdžių 
salės, dokumentai bus priimami vieno langelio principu, 
pastatas bus pritaikytas žmonėms su negalia, teisme 
bus įrengta apsaugos sistema. 
 

Įdomu 
 NTA per 2013 m. organizavo ir 

atliko statybos ir remonto darbus 
24 šalies teismuose.

 Neplanuoti remonto darbai atlikti 
10 teismų – lokalizuojant avarijų 
padarinius ir siekiant išvengti 
avarijų.  

 

 kęstutis Puišys  
Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

« Įvykus nelaimei ukmergės 
rajono apylinkės teisme, 
stengėmės užtikrinti 
nenutrūkstamą teismo darbą.
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viešieji PirKimai vidaus auditas 

2013 m. NTA Viešųjų pirkimų komisija teismų 
poreikiams tenkinti atliko 40 pirkimų, iš jų –  
6 tarptautiniai, 21 supaprastintas, 6 mažos vertės ir  
7 Europos Sąjungos lėšomis finansuojami pirkimai.

2013 m. NTA vykdyti pagrindiniai pirkimai:
 vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įrangos 

pirkimas;

 Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO 
taikomosios programinės įrangos priežiūros, 
modernizavimo ir infrastruktūros įrenginių pirkimai; 

 buhalterinės apskaitos vadovų NTA ir teismams 
atnaujinimas;

 portalo E.teismas.lt informacinės sistemos išplėtimo 
analizės, specifikavimo ir išplėtimo įgyvendinimo 
techninės priežiūros paslaugų pirkimas;

 teismų pastatų, remonto ir statybos darbų pirkimas. 

2013 m. NTA pradėjo vykdyti tarptautinį viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės projekto „Vilniaus mieste 
veikiančių teismų infrastruktūros sukūrimas ir priežiūra“ 
pirkimą konkurencinio dialogo būdu. 

Siekdama gerinti teismų veiklą 2013 m. NTA vykdė 
nepriklausomą ir objektyvų vidaus auditą, vertino ir 
konsultavo teismus. Vidaus auditoriai, vertindami vidaus 
kontrolės patikimumą, valdymo, veiklos organizavimo, 
išteklių, turto, informacinių technologijų naudojimo 
ir kitose srityse nustatė egzistuojančias rizikas ir jų 
valdymo pakankamumą bei audituojamos veiklos 
procesų valdymo efektyvumą, vidaus audito ataskaitose 
pateikė rekomendacijas, kaip gerinti veiklą.

Iš viso NTA atliko 13 vidaus auditų, iš jų 10 teismuose,  
1 Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre ir 
2 NTA. 

Atliktų vidaus auditų ataskaitose pateikta  
141 rekomendacija vidaus kontrolės procedūroms 
tobulinti ir rizikoms valdyti. Iš jų iki 2013 m. pabaigos 
77 rekomendacijos įgyvendintos, o kitų rekomendacijų 
įgyvendinimas perkeltas į 2014 metus. 

Įdomu 
 Sujungus 4 teismus suformuoto Vilniaus miesto apylinkės teismo vidaus 

kontrolė įvertinta gerai, nes visa rizika yra nustatyta ir valdoma.
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teisėjų PeNsijos

2013 m. NTA skaičiavo ir mokėjo teisėjų valstybines 
pensijas vadovaudamasi oficialiąja Konstitucinio 
Teismo doktrina ir Konstitucijai neprieštaraujančiomis 
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo ir Socialinių išmokų 
perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatomis. 

2013 m. pradžioje valstybinės pensijos buvo mokamos 
104 buvusiems teisėjams. Per metus jų skaičius padidėjo 
iki 119.

Vidutinis išmokėtos valstybinės teisėjų pensijos dydis 
pritaikius įstatymais numatytus mažinimo koeficientus 
2013 m. sudarė 2 239,88 Lt. 
 

irena sivickienė   
Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

« labai svarbu sureguliuoti 
teisėjų valstybinių pensijų 
skyrimo ir mokėjimo teisinį 
reglamentavimą. Nta siekia 
užtikrinti, kad mokamos 
pensijos atitiktų lietuvos 
respublikos Konstitucijos 
nuostatas.
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antanas GiRnius   
Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis  
specialistas, projekto vadovas

« Portalo E.teismas.lt sukūrimas – 
tai galimybė didinti 
teisingumo vykdymo paslaugų 
prieinamumą gyventojams.

ProjeKtų ĮgyveNdiNimas
Projektas „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“

2013 m. startavus teismų viešųjų elektroninių paslaugų portalui e.teismas.lt teismo 
paslaugos tapo prieinamos internetu. Nuo liepos 1 d. gyventojai ir įmonės gali 
pateikti ir gauti civilinių bei administracinių bylų procesinius dokumentus, mokėti 
žyminį mokestį ir procesines baudas, gauti informaciją apie teisminio proceso eigą, 
klausytis nagrinėjamų bylų teismo posėdžių garso įrašų. 

2013 m. per e.teismas.lt pateikti 31 079 elektroniniai procesiniai dokumentai. 
2013 m. portale savo paskyrose naudotojai apsilankė 72 082 kartus. Nuo 2013 m. 
liepos 1 d. savo paskyras susikūrė 11 619 naudotojų, iš jų 9 279 naudotojai prisijungė 
kaip fiziniai asmenys, 1 185 – juridiniai asmenys, 1 155 – advokatai ar jų padėjėjai.

Projektas įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių  
fondų paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 

Viešosios ir privačiosios partnerystės projektas 
„Vilniaus mieste veikiančių teismų infrastruktūros 
sukūrimas ir priežiūra“

linas PetRavičius   
Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis  

specialistas, projekto vadovas

« Įgyvendindami 
modernius ir inovatyvius 

sprendimus siekiame 
prisidėti prie teismo 

paslaugų kokybės gerinimo.

2012 m. NTA pradėjo įgyvendinti viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės projektą „Vilniaus mieste veikiančių 
teismų infrastruktūros sukūrimas ir priežiūra“. Projekto 
įgyvendinimo paslaugų pirkimas, pradėtas 2013 m. 
pabaigoje, vykdomas konkurencinio dialogo būdu.

2018 m. įgyvendinus projektą naujame pastate įsikurs 
trys teismai (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos 
apeliacinis teismas ir Vilniaus apygardos teismas) bei NTA. 
Modernios ir ekologiškos technologijos leis efektyviau 
naudoti energetinius išteklius – taupyti valstybės lėšas. 

Projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės būdu. 
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Norvegijos finansinio mechanizmo programa  
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas  
Lietuvos teismuose“

2013 m. pabaigoje NTA, pasirašydama projektų 
įgyvendinimo sutartis su Centrine projektų valdymo 
agentūra ir Norvegijos teismų administracija, pradėjo 
įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo 
programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos 
teismuose“. 

Įgyvendinant šią programą iki 2016 m. bus tobulinama 
šiuo metu ne visus vartotojų poreikius atitinkanti teismų 
informacinė sistema LITEKO, teisėjams ir teismų 
darbuotojams vyks mokymai, padėsiantys kelti teismo 
teikiamų paslaugų kokybę, bus sukurta nusikaltimų aukų 
ir liudytojų paramos sistema. 

Programa finansuojama Norvegijos finansinio 
mechanizmo lėšomis. 

kęstutis vaškevičius 
Direktoriaus pavaduotojas

« Norvegijos parama ir ilgametė
patirtis teisingumo vykdymo
srityje yra puikus įrankis 
tobulinti lietuvos teismų 
sistemą.
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Projektas „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo 
sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“

13 įkalinimo įstaigų įdiegti vaizdo perdavimo, įrašymo ir 
saugojimą įrangą, o 2 prokuratūros įstaigoms perduoti 
naudoti kilnojamąją vaizdo konferencijų įrangą.

Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos nuotoliniu 
būdu teismo posėdžiuose dalyvauti proceso dalyviams, 
gyvenantiems ar dirbantiems toli nuo teismo, kuriame 
nagrinėjama byla ir vyksta teismo posėdžiai, saugiau 
bus apklausiami liudytojai, kuriems taikomos apsaugos 
nuo nusikalstamo poveikio priemonės, nusikaltimų 
aukos, nuteistieji ir įtariamieji, esantys laisvės apribojimo 
įstaigose. Naudojantis teismuose ir kitose įstaigose 
įdiegta  vaizdo konferencijų įranga, bus sutaupomos 
proceso dalyvių lėšos, skirtos vykimui į teismo posėdžius, 
valstybės lėšos, skiriamos konvojavimui, užtikrinamas 
proceso šalių saugumas, tam tikrai atvejais išvengiama 
psichologinės įtampos teismo posėdžio metu. 

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir 
Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos 
lėšomis. 

 

vaida keinaitė 
Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, 
projekto vadovė

« teismo posėdžių organizavimas 
nuotoliniu būdu turi įtakos 
ne tik spartesniam bylų 
nagrinėjimui, teisminio proceso 
patogumui, bet ir išlaidų, skirtų 
teismo procesui, mažėjimui. tai 
patvirtina ne vienos užsienio 
šalies patirtis.

Siekdama teismų darbe plačiau taikyti informacines 
technologijas, paspartinti bylų nagrinėjimą ir sumažinti jų 
nagrinėjimo išlaidas 2013 m. NTA toliau vykdė projektą 
„Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas 
ir įdiegimas teismuose“. 2014 m. numatoma 18 teismų ir 
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2013 m. NTA pradėjo teismų dokumentų valdymo sistemos 
kūrimo Lietuvos teismuose darbus. Pradinėje projekto 
stadijoje kartu su teismų atstovais ir teismų dokumentų 
valdymo sistemos kūrėjais NTA siekė identifikuoti specifinius 
teismų poreikius dokumentų valdymo srityje.

Įgyvendinus projektą Lietuvos teismai visus savo dokumentus 
(tiek procesinius, tiek neprocesinius) galės valdyti elektroniniu 
būdu, juos pasirašinėti el. parašu bei kontroliuoti su 
dokumentais susijusias užduotis. Didelis dėmesys bus skirtas 
informacijos saugumui, teismų dokumentai turi būti apsaugoti 
nuo praradimo, sugadinimo ar neteisėto atskleidimo.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 

 

2013 m. vasario mėnesį NTA pradėjo projekto „Lietuvos Respublikos teismų 
ir Nacionalinės teismų administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei 
jų sertifikavimas“ antrąjį etapą. 

Prie 5 teismų ir NTA, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, prisijungė 
dar 3 teismai: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas. 

Visuose 8 projekte dalyvaujančiuose teismuose papildomai diegiamas klientų 
aptarnavimo standartas, kuris padės aiškiai apibrėžti klientų aptarnavimo 
teisme politiką, nustatyti klientus aptarnaujančio darbuotojo elgesio 
(komunikacijos telefonu, el. paštu ir tiesiogiai) taisykles. 

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos lėšomis. 

vladimir kosatyj   
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

« Įdiegus dokumentų valdymo 
sistemą visuose šalies teismuose 
bus galima paprasčiau ir 
patogiau tvarkyti procesinius 
ir kitus teismų gaunamus 
dokumentus.

Projektas „dokumentų valdymo sistemos diegimas 
Lietuvos teismuose“

Projektas „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų  
administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“ 

Monika obolevičiūtė  
Projekto administratorė

« Kokybės vadybos sistemos 
diegimo iniciatyva prisideda prie 

teismų darbuotojų vadybinių, 
administracinių gebėjimų 

stiprinimo bei teismų įvaizdžio 
visuomenėje gerinimo.
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2013 m. NTA organizavo 61 mokymus teisėjams. Juose 
dalyvavo 2 486 asmenys – teisėjai, teisėjų padėjėjai, 
teismų pirmininkų patarėjai. Stiprinant tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą į mokymus buvo kviečiami prokurorai, 
policijos pareigūnai, kitų institucijų atstovai.  

teisėjų ir teisėjų 
Padėjėjų moKymai

Organizuodama mokymus NTA bendradarbiavimo 
su įvairiomis institucijomis. 2013 m. pabaigoje 
bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Lietuvos bankų 
asociacija.

Bendradarbiaudama su Europos teisminio mokymo 
tinklu ir Europos teisės akademija NTA sudarė galimybę 
daugiau nei 200 Lietuvos teisėjų dalyvauti ES institucijų 
rengiamuose mokymuose ES teisės temomis.

2013 m. NTA organizavo 54 tarptautinius teisėjų 
mokymus užsienyje. 105 teisėjai savo žinias tobulino 
Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Suomijoje, 
Graikijoje ir Bulgarijoje vykusiuose mokymuose. 
3 teisėjai dalyvavo teisėjų mainų programoje. 
Lietuvoje organizuoti 6 tarptautiniai mokymai, kuriuose 
dalyvavo 153 dalyviai. 

aušra beRnotienė   
Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo  
skyriaus vedėja

« tikėtina, kad tokiu pagreičiu 
judėdami pirmyn neabejotinai 
prisidėsime prie europos 
Komisijos keliamo tikslo: iki 
2020 m. pusei praktikuojančių 
europos sąjungos teisininkų 
suteikti galimybę dalyvauti 
europos teisininkų mokymuose.
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2013 m. NTA aktyviai dalyvavo Europos teismų tarybų 
tinklo darbo grupių veikloje. Teisėjų tarybos nariams 
koordinuojant darbo grupių veiklą NTA organizavo darbo 
grupių susitikimus, rengė susitikimų medžiagą ir darbo 
grupių veiklos rezultatų ataskaitas. 

tarPtautiNis 
beNdradarbiavimas

Siekdama padėti Moldovos Respublikai įgyvendinti 
teisinio sektoriaus reformos strategiją NTA vykdė 
vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
programos projektą „Pagalba Moldovai skatinant 
teisinio sektoriaus vystymą“. Įgyvendindama projektą 
NTA perteikė savo patirtį teismų reformos, korupcijos 
prevencijos teismuose, teisėjų etikos ir drausminės 
atsakomybės klausimais.

Siekdama tobulinti teisėjų mokymų sistemą Lietuvoje ir 
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su giminingomis 
institucijomis Šiaurės regiono valstybėse NTA parengė ir 
įgyvendino Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo 
mobilumo programos finansuojamą projektą „Teisėjų 
mokymo sistemos stiprinimas Lietuvoje pagal Šiaurės–
Baltijos mobilumo programą viešajam administravimui“, 
skirtą tarptautinei gerajai praktikai teisėjų mokymų 
organizavimo srityje perimti.

Skatinant Teisėjų tarybos ir teismų tarptautinį 
bendradarbiavimą buvo užmegzti kontaktai su 
Gruzijos Teisėjų taryba ir Tbilisio teismu bei tęsiamas 
bendradarbiavimas su Turkijos Aukščiausiąja teisėjų ir 
prokurorų taryba. 

Monika vyšniauskienė   
Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus  
vedėjo pavaduotoja 

«tarptautinio teisėjų bendravimo 
būdu realizuojama geriausia 
pasaulinė praktika ir prisidedama 
prie profesionalaus teisėjų 
korpuso formavimo.
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teisė ŽiNoti 
2013 m. pagrindinės komunikacijos kryptys buvo operatyvus 
informacijos apie teismų darbą teikimas visuomenei ir 
proaktyvus komunikavimas. 

2013 m. NTA parengė ir išleido 4 žurnalo „TEISMAI.LT“ 
numerius, kuriuose publikuoti 32 straipsniai, iš jų 21 interviu su 
teisėjais. Prisidėdama prie teisinio visuomenės švietimo NTA 
inicijavo 27 teisinio švietimo radijo laidų „Mano teisė“ parengimą 
ir transliavimą. Laidose dalyvavo 19 teisėjų, kurie atsakė į laidos 
vedėjo klausimus apie teismuose vykstančius procesus ir teismų 
darbą. 

NTA rengė ir platino pranešimus spaudai apie teismų sistemos 
aktualijas. 2013 m. pabaigoje jų skaičius pasiekė 147. 

Živilė navickaitė-babkin 
Komunikacijos skyriaus vedėja

«teismų sprendimų motyvų 
paaiškinimas visuomenei padeda 
geriau suprasti teisingumo 
vykdymo procesus. šioje 
srityje labai svarbus teisėjų 
ir komunikacijos specialistų 
bendradarbiavimas.

Įdomu 
 26 žurnalo „TEISMAI.LT“ 

straipsnius perspausdino 
didžiausi šalies naujienų portalai. 

 2013 m. pradžioje Facebook 
socialiniame tinkle sukurtą 
paskyrą „Lietuvos teismai“ per 
metus pamėgo 1 519 žmonių. 

 2013 m. į teismų intranetą 
užsuko 66 284 lankytojai.

 

 

 

Teismams ir NTA svarbi visuomenės nuomonė apie 
teismų darbą, todėl žiniasklaidos, mokslo, komunikacijos, 
teisėsaugos ir kitų įstaigų atstovai 2013 m. buvo kviečiami ją 
atvirai išsakyti NTA organizuotose 3 diskusijose. 

Minėdama Europos civilinės teisės dieną NTA organizavo 
„Protų mūšį su teisėjais“, kuriame dalyvavo 9 komandos, 
sudarytos iš teisėjų, advokatų, žiniasklaidos atstovų ir studentų. 
Siekdama pažvelgti į teismą ir teisingumo sampratą vaikų 
akimis NTA organizavo respublikinį moksleivių piešinių 
konkursą „Teismai gina žmones“, kuriame dalyvavo daugiau 
nei 200 Lietuvos mokinių iš 25 mokyklų. Aukštųjų mokyklų 
karjeros dienose NTA pristatė teisėjo profesiją, organizavo 
studentų ir teisėjų susitikimus, teisėjų paskaitas ne tik teisės, 
bet ir komunikacijos srities studentams.

NTA organizavo teismų atstovų ryšiams su visuomene 
kvalifikacijos kėlimo renginius, išvažiuojamuosius susitikimus su 
apygardų teismų teritorijų teisėjais ir teismų atstovais spaudai. 

Stiprinant teismų vidinę komunikaciją didintas teismų 
sistemos vidinio tinklo – intraneto patrauklumas ir 
informatyvumas. 
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 Stiprinti klientų aptarnavimo kokybę teismuose ir NTA.

 Užtikrinti nepertraukiamą LITEKO veikimą.

 Sudaryti sąlygas teisėjams ir teismų darbuotojams 
įvairiapusiškai kelti kvalifikaciją.

 Įgyvendinant Europos Sąjungos, Šveicarijos ir 
Norvegijos finansinio mechanizmo fondų lėšomis 
finansuojamus projektus, plačiau teismuose pritaikyti 
informacines technologijas. 

2014 m. veiKlos KryPtys 

aurelija MaRtinkutė   
Strateginio planavimo skyriaus vedėja

« Planuoti darbus neturint tikslų – 
tai tarsi šaudyti į niekur. jau 
daug metų dirbame kryptingai, 
siekdami savo tikslų, kurie 
augant kompetencijai darosi vis 
ambicingesni.

Valstybės biudžetinė įstaiga

L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 268 5186

El. p. komunikacija@teismai.lt

NacioNaliNė teismų 
admiNistracija


