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Vadovo žodis
2014 metai Nacionalinei teismų administracijai (toliau – NTA) buvo išskirtiniai
didelės apimties darbais, pasiektais rezultatais ir darniu komandiniu darbu.
Prieš metus sau kėlėme tikslą geriau
įsiklausyti į teismų poreikius, aiškiau suvokti,
ką galime padaryti, kad teismų sistema
veiktų efektyviau. Turėdami šį tikslą visus
metus reguliariai susitikinėjome su teisėjais
skirtinguose šalies miestuose, kalbėjomės
jiems rūpimais klausimais, ėmėmės priemonių jų iškeltoms problemoms spręsti.
Siekdami efektyvesnės teismų sistemos
veiklos, praėjusiais metais užmezgėme
glaudesnį dialogą su kitų valstybės valdžių
atstovais – tapome savotišku tarpininku tarp
jų ir teismų, aktyviau bendravome su teisėjų
profesinėmis organizacijomis, siekėme
įtraukti visuomenės atstovus į diskusijas
dėl teismų veiklos gerinimo, tobulinti teisinį
reglamentavimą.
Per metus parengėme daugiau nei šimtą
teisės aktų projektų, ypatingą dėmesį skirdami tiems, kurie reguliuoja teismų savivaldos institucijų veiklą, nustato tam tikras
procedūras. Siekėme, kad jos derėtų su
aukštesnės galios teisės aktais, tačiau kartu

būtų, kiek įmanoma, aiškesnės ir lengvai
pritaikomos praktikoje.
Didžioji NTA vertybė – jos žmonės.
2014 m. visi komandos nariai, pradedant
specialistais ir baigiant vadovais, įrodė, kad
puikiai supranta savo indėlį į įstaigos veiklą
ir žino, kad nuo kiekvieno iš jų priklauso,
kaip mus vertina ne tik teisėjai ir teismų
darbuotojai, bet ir visuomenės nariai. Savo
bendravimo kultūra ir darbais nuosekliai
siekėme aukščiausių rezultatų.
Pernai sau kėlėme dar vieną uždavinį –
užtikrinti, kad viešojoje erdvėje apie teismų
sistemą būtų pateikiama kuo daugiau objektyvios ir aktualios informacijos. Šis uždavinys buvo įgyvendintas bendradarbiaujant
su teismų atstovais.
Kokius darbus nuveikėme, kokiais rezultatais galime pasidžiaugti ir ką dar turime
nuveikti, kviečiu sužinoti šiame leidinyje.
Įdomaus skaitymo.
Nacionalinės teismų administracijos
direktorė
Reda Molienė
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Žmonės
2014 m. į NTA atėjo dirbti 24, išėjo – 19
darbuotojų. Pernai NTA dirbo 80 darbuotojų,
iš jų – 53 valstybės tarnautojai ir 27 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Praktiką
per 2014 m. NTA atliko 4 studentai.
Renkantis personalą NTA, ypač vertinama
patirtis teismuose, teismų veiklos išmanymas. Tai lėmė kasmet NTA nuosekliai
didėjantį darbuotojų, turinčių darbo patirties
teismuose, skaičių – 2014 m. prie kolektyvo
prisijungė 10 naujų žmonių, dirbusių teismuose. Iš viso NTA pernai dirbo 28 darbuotojai, turintys darbo patirties teismuose
(2013 m. – 18).
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2014 m. kvalifikaciją įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokymuose kėlė
75 NTA darbuotojai. Dėl NTA įgyvendinamų
projektų teikiamų galimybių, palyginti su
2013 m., šis skaičius labai išaugo (2013 m.
– 36).
Pernai NTA darbuotojai savo žinias ir
įgūdžius tobulino stažuodamiesi Europos
teisėjų tarybų tinkle (ENCJ), Europos teisinio
bendradarbiavimo
institucijoje
(EUROJUST) bei Norvegijos Nacionalinėje teismų
administracijoje.

■■

2014 m. pabaigoje NTA dirbo 20 vyrų ir 60 moterų (2013 m.
– 26 vyrai ir 54 moterys).

■■

NTA kolektyvo amžiaus vidurkis – 36 metai (2013 m. – 30).

■■

Vidutinis NTA darbuotojų darbo užmokestis buvo 2391,58 Lt
(692,65 Eur)* (2013 m. – 2202,91 Lt (638,01 Eur)).
*Nurodytą darbo užmokestį sudaro pareiginė alga su priedais ir priemokomis
(atskaičius mokesčius).

Teismų savivaldos institucijų ir komisijų
aptarnavimas

■■

NTA specialistai 2014 metais parengė 439 teismų
savivaldos

institucijų

ir

komisijų

sprendimų

projektus (2012 m. – 393, 2013 m. – 442).
■■

Teismų savivaldos institucijų, komisijų atstovai
NTA teikiamas paslaugas ir aptarnavimą vertino
kaip kokybiškus – 4,5 balais iš 5 (2012 m. 97 proc.
– 4,4, 2013 m. 95 proc. – 4,3).

2014 m. NTA analizavo teismų savivaldos
institucijų ir komisijų poreikius ir siekė užtikrinti jų darbo efektyvumą bei padaryti jį
racionalesnį, skaidresnį ir aiškesnį su jomis
susiduriantiems asmenims. Šiuo tikslu ir
atsižvelgusi į pasikeitusius Teismų įstatymo reikalavimus NTA inicijavo teisės aktų
atnaujinimus – pakeisti trijų teismų savivaldos institucijų veiklą reglamentuojantys
teisės aktai:
■■ Teisėjų tarybos nutarimais patikslinti
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos
nuostatai, patvirtinti nauji Teisėjų garbės
teismo bei Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatai;
■■ patvirtinti nauji Teisėjų karjeros siekiančių,
į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų
asmenų vertinimo kriterijai, kuriais savo
darbe vadovaujasi Pretendentų į teisėjus
atrankos komisija;
■■ atnaujintas Teisėjų veiklos vertinimo
tvarkos aprašas, kuriuo savo veikloje
vadovaujasi Nuolatinė teisėjų veiklos
vertinimo komisija.

2014 m. siekta efektyviau skleisti informaciją apie teismų sistemos veiklą viešojoje
erdvėje ir teismų sistemos viduje:
■■ atnaujintas Informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos
aprašas;
■■ informacija apie teismų savivaldos institucijų ir komisijų darbą skelbta interneto
svetainėje www.teismai.lt;
■■ siekiant aktyvesnio teismų savivaldos
institucijų ir komisijų bei teismų tarpusavio bendradarbiavimo Teisėjų taryboje
priimant jų veiklai aktualius teisės aktus,
pernai skatinta teikti pastabas dėl NTA
parengtų teisės aktų projektų – gautų
pastabų vertinimai viešai skelbti kartu su
Teisėjų tarybos posėdžių medžiaga.
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Praėjusiais metais NTA specialistų suorganizuota ir parengta
TEISĖJŲ TARYBA

TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJA
Posėdžių medžiaga			

Posėdžių medžiaga
2013 m. 			24

9

2014 m.

29

9

2013 m.

2012 m.

2013 m.

2012 m.

Nutarimų projektai

11

6

9

2012 m.			22

Sprendimų projektai

2014 m.

2014 m.					26

Konsultacijų projektai

2014 m.			168
2013 m. 			188
2012 m.					220

TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS

9

0

2012 m.

2014 m.

Posėdžių medžiaga
2014 m.		

11

2013 m. 			16
2012 m.					18

Sprendimų projektai
2014 m.			6
2013 m. 			7
2012 m.					9

7

2013 m.

PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS
ATRANKOS KOMISIJA

NUOLATINĖS TEISĖJŲ VEIKLOS
VERTINIMO KOMISIJA

PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS
EGZAMINO KOMISIJA

Posėdžių medžiaga

Posėdžių medžiaga

Posėdžių medžiaga

2014 m.					23

2014 m.					13

2014 m.			4

2013 m. 			21

2013 m. 			12

2013 m. 		 4

2012 m.			19

2012 m.			11

2012 m.			4

Išvadų projektai
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Išvadų projektai

Nutarimų projektai

2014 m.					47

2014 m.				144

2014 m.					61

2013 m. 			

2013 m. 		 106

2013 m. 			

2012 m.					152

2012 m.			32

2012 m.			40

46

58

Kokybės siekis NTA

■■

Teismų

darbuotojai

teikiamų

paslaugų

NTA
kokybę

vertino 3,2 balo iš 5 galimų.
■■

Išorės klientai NTA teikiamų
paslaugų kokybę vertino 4,2

Siekiant kuo geriau atitikti NTA klientų –
teismų, teismų savivaldos institucijų, valstybės institucijų, žiniasklaidos atstovų ir
kitų interesantų – lūkesčius, 2014 m. NTA
įdiegtas Klientų aptarnavimo standartas.

■■

Siekiant įvertinti klientų aptarnavimo
kokybės pokytį įdiegus standartą, buvo
atliktas „slapto kliento“ tyrimas, kuris parodė:
■■ bendra klientų aptarnavimo kokybė NTA
pagerėjo ir atitinka keliamus reikalavimus
– surinkti 4,59 balai iš 5 (2013 m. – 4,17);
■■ bendras asmenų aptarnavimo telefonu
kokybės lygis NTA, palyginti su 2013 m.,
pagerėjo – gauti 4,69 balai iš 5 (2013 m.
– 4,17).

■■

Plečiant kokybės valdymo sistemos
apimtį ir darbuotojų kompetenciją šioje
srityje, pernai NTA įdiegtas ir Bendrojo vertinimo modelis (BVM). Taikant šį modelį buvo
atliktas NTA veiklos ir rezultatų vertinimas,
kuris parodė:

■■

NTA savo vadybos branda pralenkia tipinę
organizaciją;
stipriosios NTA veiklos sritys – procesų
valdymas, strategija ir planavimas, partnerystės ir ištekliai bei vadovų veikla;
tobulintina NTA veiklos sritis – žmogiškųjų
išteklių valdymas, apimantis į darbuotojus
bei piliečius (klientus) orientuotus rezultatus.

Taikant BVM pernai buvo nustatytos
ir įgyvendintos keturios prioritetinės NTA
veiklos tobulinimo iniciatyvos – suorganizuoti
mokymai
NTA
vadovams,
vykdytos
NTA darbuotojų apklausos, patobulinta
elektroninė priemonė NTA darbuotojų
mokymų planavimo ir vykdymo stebėsenai,
sukurta ir įdiegta priemonė, skirta NTA,
teismų, teismų savivaldos institucijų veiklos
duomenims, naudojamiems įvairiuose NTA
rengiamuose dokumentuose, surinkti.

balais iš 5 galimų.
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NTA iniciatyvos ir atstovavimas teismams
2014 m. NTA, atsižvelgdama į teismų
ir teisėjų pastabas, inicijavo ir rengė įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, rengė
ir teikė išvadas dėl kitų institucijų parengtų
teisės aktų projektų. Šia veikla siekta stiprinti
teismų nepriklausomumą, užtikrinti efektyviam teismų darbui reikiamus išteklius, atsisakyti teismams nebūdingų funkcijų.

■■

Iš viso per 2014 m. parengtos Teisėjų
tarybos bei NTA išvados daugiau nei dėl 110
teisės aktų projektų.

Pernai NTA įgyvendino ir atliko Lietuvos
teismų informacinės sistemos LITEKO
infrastruktūros atnaujinimo darbus, ėmėsi
veiksmų, kaip gerinti komunikaciją su teismais – informacijos pateikimą teismams,
teismų iniciatyvų ir pastabų vertinimo
procesą – numatė kitų priemonių teismų
teiktoms pastaboms, naujoms iniciatyvoms
įgyvendinti.

Pernai atstovauta teismų interesams
teisės aktų pakeitimų ir taikymo klausimais
– dalyvauta darbo grupėse, pasitarimuose,
vykusiuose Seime, Vyriausybės kanceliarijoje, Teisingumo ministerijoje bei kitose
institucijose, svarstant Administracinių nusižengimų kodekso projektą, Civilinio kodekso
pakeitimo projektą bei kitų procesinių
įstatymų pakeitimų projektus, mediacijos
koncepcijos klausimus ir kt.
Siekiant artimiau bendradarbiauti ir geriau
atstovauti teismų interesams, daugiau sužinoti apie problemas, su kuriomis teismai
susiduria, 2014 m. pradėti organizuoti NTA
vadovybės vizitai į teismus:
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■■
■■

suorganizuoti 8 susitikimai skirtinguose
Lietuvos regionuose;
susitikimuose dalyvavo teisėjai iš visų
šalies teismų;
vizitų metu pristatytos NTA veiklos kryptys,
teismų reformos planai, teisėjų mokymų
sistemos naujovės, aptarti teismų finansavimo klausimai, vyko diskusijos.

Siekta stiprinti teismų
nepriklausomumą, užtikrinti
efektyviam teismų darbui
reikiamus išteklius,
atsisakyti teismams
nebūdingų funkcijų

Visuomenės informavimas
2014 m. NTA siekė stiprinti teismų komunikacijos sistemą ir informacijos apie teismų
veiklą sklaidą elektroninėje erdvėje, didinti
visuomenės pasitikėjimą teismais.

■■

NTA įkurta pirmoji Lietuvoje istorinė teismų
ekspozicija.

■■

2014 m. atnaujinta interneto svetainė

■■

Projekte „Diena su teisėju“ sulaukta apie 100

www.teismai.lt
studentų motyvacinių laiškų – jaunimas aktyviai
domisi teisėjo profesija.

Pasitikėjimas teismais
ir teismų veiklos vertinimas proc.

47

45
27

12

2012 m.

20
2013 m.

25
2014 m.

Pasitikėjimas teismais
(„Vilmorus“ apklausa)
Teigiamas teismų
veiklos vertinimas
(Vidaus reikalų
ministerijos apklausa)

Siekiant užtikrinti kokybišką visuomenės
informavimą apie teismų veiklą, pernai
atnaujinta Lietuvos teismų interneto svetainė
www.teismai.lt, suaktyvinta veikla socialinėse medijose: Lietuvos teismų Facebook,
YouTube, Flickr, LinkedIn, Issuu paskyrose.
Parengtos naujos Informacijos apie teismų
veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklės, nurodančios, kaip
žiniasklaidai ir visuomenei teikti informaciją
ne tik apie nagrinėjamas bylas, bet ir apie
priimtus teismo sprendimus ikiteisminio
tyrimo metu.
Pernai NTA parengė 4 žurnalo TEISMAI.LT
numerius, kuriuose publikuoti 34 straipsniai
(2013 m. – 32) – 30 iš jų publikuoti ir
didžiausiuose šalies naujienų portaluose
(2013 m. – 21). Buvo parengti ir išplatinti 129
pranešimai spaudai (2013 m. – 147) bei 14
straipsnių (2013 m. – 3 ) – 80 proc. tekstų
buvo perspausdinti didžiuosiuose naujienų
portaluose ir dienraščiuose.
Siekdama įsiklausyti į visuomenės
nuomonę apie teismų darbą ir didinti

tarpusavio supratimą, NTA organizavo 4
teisėjų diskusijas su nuomonių lyderiais
(populiariausių šalies naujienų portalų
redaktoriais, televizijos laidų vedėjais),
teisinio švietimo renginį žiniasklaidos atstovams. Taip pat dalyvauta aukštųjų mokyklų
karjeros dienose.
2014 m. Civilinės teisės dienos proga
Nacionalinėje teismų administracijoje įkurta
istorinė teismų ekspozicija, kurioje pateikta
apie 200 eksponatų iš 4 skirtingų istorinių
laikotarpių. 2014 m. minint Lietuvos teismų
įsteigimo dieną pirmą kartą inicijuotas
projektas „Diena su teisėju“, kurio metu
19 projekto dalyvių – Vilniaus universiteto
Teisės fakulteto studentų – lankėsi ir dieną
su teisėjais praleido 8 šalies teismuose ir
savo įžvalgas pristatė finaliniame projekto
renginyje.
NTA organizavo komunikacijos srities
kvalifikacijos kėlimo mokymus teismų
atstovams ryšiams su visuomene. Bendrų
renginių, diskusijų, mokymų metu stiprintas
bendradarbiavimas ir su kitomis teisėsaugos
institucijomis – policija, prokuratūra.
Stiprinant teismų vidinę komunikaciją,
atnaujintas teismų sistemos intranetas,
praplėstos informacijos teikimo sritys.
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Teismų aprūpinimas
2014 m. NTA teismus centralizuotai aprūpino įvairiomis prekėmis: teisėjų mantijomis,
ženklais, blankais, spausdinimo popieriumi,
organizavo inžinerinių sistemų, pastatų
remonto darbus.

2014 m. metais rengtas Ukmergės rajono
teismo pastato techninis projektas. Po 2013
m. visą visuomenę sukrėtusio incidento, kai
teisme buvo rasti dideli kiekiai gyvsidabrio,
teismas veiklą vykdo policijos patalpose.

Teisėjo mantijomis ir ženklais buvo aprūpinta 12 naujai paskirtų teisėjų. Pasirašius
naują mantijų tiekimo sutartį bei įsigijus
teisėjų ženklų autorines teises ir klišes jų
gamybai, užtikrintos mažesnės šios teisėjų
valdžios simbolių pirkimo išlaidos.

2014 m. buvo parengtas Vilniaus miesto
apylinkės teismo priestato rekonstrukcijos valstybės investicijų projektas. Jame
numatoma sukurti bendrą dviejų – Vilniaus
miesto apylinkės ir Vilniaus rajono apylinkės
– teismų infrastruktūrą, kuri leis užtikrinti
Vilniaus rajono apylinkės teismui būtinas
darbo sąlygas, sumažinti abiejų teismų
eksploatavimo išlaidas ir bus patogesnė
teismų lankytojams. Statybos darbus
planuojama pradėti 2016 m.

2014 m. buvo tęsiamas Šiaulių apygardos
teismo rekonstravimas. Atlikus apie 40 proc.
visų planuotų darbų, 2014 m. pabaigoje
teisme jau buvo pastatytas mansardinis
aukštas, atlikti pagrindiniai šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimo darbai, montuojama
nauja elektros instaliacija, pradėti apdailos
darbai. Planuojama, kad teismas atnaujintame pastate galės įsikurti 2016 m. pradžioje.

■■

2014 m. 17-oje Lietuvos teismų atlikti
remonto ir statybos darbai.

■■

9 teismų posėdžių salės pritaikytos
vaizdo konferencijų įrangai montuoti.

■■

123

tonos

(50

tūkst.

pakuočių)

popieriaus pristatytos teismams.
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Informacinių technologijų plėtra
2014 m. NTA įgyvendino 5 informacinių
technologijų projektus, skirtus teismų veiklos
efektyvumui didinti:
1. „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“ (Šveicarijos parama ir LR biudžetas);
2. „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ (ES parama ir LR
biudžetas);
3. „Integruotos baudžiamojo proceso
informacinės sistemos (IBPS) sukūrimas“
(ES parama ir LR biužetas);
4. „Teismų gebėjimų stiprinimo projekto
(LITEKO sudedamoji dalis) įgyvendinimas“
(LR biudžetas);
5. „Teismų informacinės sistemos (bylų
tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo
sistemų) modernizavimas“ (Norvegijos
parama ir LR biudžetas).
Daugiausia darbų 2014 m. buvo įgyvendinta projektuose, susijusiuose su vaizdo
konferencijų įrangos teismuose diegimu ir
elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo
procese plėtimu.
Įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos
pavienį

projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir
saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
teismuose“:
■■ sukurta
vaizdo konferencijų sistema,
leidžianti Lietuvos teismuose, įkalinimo
ir prokuratūros įstaigose bei bet kurioje
apklausiamų asmenų buvimo vietoje
organizuoti nuotolinius teismo posėdžius;
■■ specialiomis techninėmis priemonėmis
aprūpinta 18 teismų, 13 įkalinimo ir 2
prokuratūros įstaigos, o Nacionalinėje
teismų administracijoje įdiegta centrinė
įranga, būtina sistemai veikti.
Vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninės paslaugos
teisingumo vykdymo procese“ buvo
plečiamos portalo E.teismas.lt galimybės:
■■ teismų informacinė sistema ir teismų
elektroninės paslaugos pritaikytos darbui
su euru;
■■ buvo
kuriama teismų informacinės
sistemos integracija su Teisės aktų
registru;
■■ vykdytas teisminės mediacijos perkėlimas
į elektroninę erdvę;
■■ tobulintas juridinių asmenų paskyros
administravimas.

2014 metais buvo vykdomi Lietuvos
teismų informacinės sistemos (LITEKO)
modernizavimo darbai:
■■ LITEKO infrastruktūra papildyta operatyvių ir archyvinių duomenų atskyrimui ir
saugojimui reikiama aparatine ir programine įranga, taip padidinta LITEKO veikimo
sparta ir duomenų tvarkymo procedūros;
■■ įsigyta LITEKO infrastruktūros įrenginių
rezervinio maitinimo šaltinio įranga, užtikrinanti nepertraukiamą LITEKO veikimą,
esant elektros pertrūkiams;
■■ LITEKO įdiegtos naujos duomenų registravimo procedūros;
■■ parengtas
centralizuotos dokumentų
valdymo sistemos, skirtos teismų procesiniams ir neprocesiniams dokumentams
rengti, derinti, pasirašyti ir archyvuoti,
prototipas.
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2012–2014 m. NTA vykdyti
viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

1992 tūkst. Lt
2014 m. NTA iš viso atliko 478 viešuosius
pirkimus. Vieni pagrindinių pernai vykdytų
pirkimų:
■■ Lietuvos teismų informacinės sistemos
taikomosios programinės įrangos modernizavimas (pritaikymas darbui su euru);
■■ mokymų
programos parengimas ir
mokymų apie aukų ir liudytojų apsaugą
teismo procese organizavimas; leidinio
apie netinkamą elgesį su aukomis ir liudytojais parengimas bei leidyba;
■■ tyrimo apie pažeidžiamų grupių specialiuosius poreikius pirkimas;
■■ garso įrašymo ir saugojimo sistemos
centrinės dalies techninės ir programinės
įrangos pirkimas;
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■■

kokybės vadybos sistemos diegimas,
paslaugų teikimas dėl kokybės gerinimo,
mokymų bei metodinio leidinio dėl kokybės
vadybos metodų taikymo Lietuvos teismuose parengimas ir leidyba.

Pernai metais didžiausio vykdyto pirkimo
metu įsigytas Informacinės sistemos operatyvių ir archyvinių duomenų atskyrimo ir
saugojimo sprendimas. Jo vertė siekė 1 479
164, 50 Lt su PVM.

999 tūkst. Lt
450

2012 m.

19059 tūkst. Lt
22

2012 m.

1387 tūkst. Lt

448

447

2013 m.

2014 m.

NTA viešųjų
pirkimų specialistų
atliktų pirkimų
skaičius
Pirkimų vertė

14166 tūkst. Lt

11734 tūkst. Lt

35
37
2013 m.

2014 m.

NTA viešųjų
pirkimų specialistų
atliktų pirkimų
skaičius
Pirkimų vertė

Vidaus auditas
2014 metais NTA iš viso atliko 12 vidaus
auditų – 9 apylinkių teismuose ir 3 – NTA.
Atlikti auditai parodė, jog tirtose institucijose
siekiant veiklos skaidrumo ir efektyvumo
kasmet vis didesnis dėmesys yra skiriamas
vidaus kontrolei.
Pernai
auditoriai
pateikė
89
rekomendacijas, kaip gerinti institucijų veiklą
(2013 m. –141). Daugiausia rekomendacijų
buvo pateikta dėl teismų darbo, apskaitos
ir viešųjų pirkimų organizavimo, finansų
kontrolės, turto ir asignavimų naudojimo
vertinimo,
informacinių
technologijų
naudojimo.

■■

Kasmet kompleksiniai vidaus
kontrolės

vertinimo

vidaus

auditai yra atliekami ne mažiau
kaip 9 iš 62 teismų.
■■

Pernai 90 proc. audituojamųjų
institucijų (teismų ir NTA) vidaus

Gerėjančias veiklos vertinimo tendencijas
lėmė glaudus NTA specialistų bendradarbiavimas bei ryšių palaikymas su teismų
vadovais ir specialistais, bendrų tikslų
supratimas, skatinęs gerinti rizikos valdymo,
kontrolės ir priežiūros veiksmingumą bei
veiklos efektyvumą.

2014 m. atliktas NTA įgyvendinamos
programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ vidaus auditas parodė, kad programai
skiriamos lėšos ir NTA žmogiškųjų išteklių trūkumas nepakankamai užtikrina jos
efektyvumą. Pateiktos rekomendacijos
dėl aiškesnio teismų poreikio nustatymo
proceso reglamentavimo ir atsižvelgimo į
teismų, kurie yra programos naudos gavėjai,
pastebėjimus.
Siekiant užtikrinti patikimą atliktų vidaus
auditų rezultatų įgyvendinimą, pernai buvo
atliktas 134
rekomendacijų vertinimas
– nustatyta, kad 124 auditorių pateiktos
rekomendacijos buvo iki galo įgyvendintos.
Kasmet Lietuvos teismuose pastebima
besiformuojanti geroji praktika, kai vidaus
auditorių nustatytos klaidos ir neatitikimai
institucijose yra ištaisomi dar nebaigus
vidaus audito.

kontrolė buvo įvertinta gerai ir
labai gerai.
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Finansai ir biudžetas
Didžiausi iššūkiai NTA finansų valdymo srityje 2014 m. buvo susiję
su valiutos konvertavimu į eurą. NTA sėkmingai parengė 2015 metų
NTA ir teismų biudžetus eurais ir specialias apskaitos sistemas naująja
valiuta.

4346
tūkst. Lt
NTA veiklos
užtikrinimas

(darbo užmokestis,
prekės, paslaugos)

237
tūkst. Lt
Teisėjų
kvalifikacijos
kėlimas
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5505
tūkst. Lt

2014 m.
NTA biudžetą
sudarė

2683
tūkst. Lt

5000
tūkst. Lt

tūkst. Lt

Teismų
informacinės
sistemos
aptarnavimas

Teismų pastatų
statyba ir
rekonstrukcija

4879
tūkst. Lt

6748
tūkst. Lt

32 912

Teisėjų
valstybinės
pensijos

560
tūkst. Lt
Mokymo
centro veiklos
užtikrinimas

Taip pat iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo 2014 m. buvo
skirta 318 tūkst. Lt priteistoms iš Lietuvos valstybės teisėjų valstybinėms pensijoms sumokėti.

958
1167,4 Teismų
tūkst. Lt tūkst. Lt centralizuotas
aprūpinimas
2954 tūkst. Lt

360
tūkst. Lt

468,6
tūkst. Lt

ekspertizės

prekės, paslaugos

tarptautinis
bendradarbiavimas,
komunikacija

pastatų remontas

Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos pavienis
projektas
„Vaizdo perdavimo,
įrašymo ir saugojimo
sistemos sukūrimas ir
įdiegimas teismuose“

Norvegijos
finansinio
mechanizmo
programa
„Efektyvumas, kokybė
ir skaidrumas Lietuvos
teismuose“

Projektų įgyvendinimas
2014 m. NTA iš viso vykdė 14 projektų,
kurių pagrindiniai finansavimo šaltiniai –
Lietuvos Respublikos biudžetas, Norvegijos,
Šveicarijos, Europos Sąjungos finansinė
parama. Bendra vykdytų projektų vertė –
386 491 354,07 Lt.
Pagrindinės vykdytų projektų veiklos
sritys – informacinės technologijos, statyba
ir rekonstravimas, kompetencijų ugdymas,
pagalba nukentėjusiesiems ir liudytojams,
saugumo užtikrinimas teismuose.

Norvegijos finansinio
mechanizmo parama

2014 m.
NTA vykdė
14 projektų.

ir saugumui teismuose užtikrinti, teismų
informacinei sistemai LITEKO modernizuoti
ir garso įrašymo įrangai teismuose diegti.
Įgyvendinant projektus pernai:
■■ paruošti pirkimų dokumentai 15 skirtingų
objektų;
■■ įvykdyti 4 tarptautiniai pirkimai;
■■ įgyvendintos 5 iš 33 projektų veiklų
(parengti ir išplatinti lankstinukai apie
teismo procesą, įvykdyti 4 tarptautiniai
vizitai).
Pernai atlikus parengiamuosius darbus
(viešųjų pirkimų procedūras, tikslinių grupių
apklausas ir analizes), pagrindines projektų
veiklas numatoma įgyvendinti iki 2016 m.
vidurio.

Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšos
2014 m. buvo pradėti įgyvendinti trys
2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Efektyvumas, kokybė ir
skaidrumas Lietuvos teismuose“ projektai,
skirti teismų sistemos atstovų kompetencijai gerinti, paramai liudytojams ir nusikaltimo aukoms teismo proceso metu stiprinti

2014 m. Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis buvo vykdomi teismų pastatų
statybos ir rekonstrukcijos projektai:
■■ tęsiamas
Šiaulių apygardos teismo
rekonstravimas;
■■ baigti Ukmergės rajono teismo pastato
techninio projekto parengimo darbai;
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■■

■■

■■

baigtas rengti valstybės investicijų
projektas dėl naujo Vilniaus rajono
apylinkės pastato statybos (plačiau žr. 10
psl.);
Projekto „Teismų gebėjimų stiprinimo
projekto (LITEKO sudedamoji dalis)
įgyvendinimas“ vykdymo metu 2014 m.
buvo įsigytas ir įdiegtas LITEKO operatyvių ir archyvinių duomenų atskyrimo ir
saugojimo sprendimas, sukurtas teismų
dokumentų valdymo sistemos prototipas,
įsigyta nepertraukiamam LITEKO veikimui
užtikrinti reikiama įranga;
įgyvendinant projektą „Vilniaus mieste
veikiančių teismų infrastruktūros sukūrimas ir priežiūra“, buvo vykdomas techninis konkurencinio dialogo etapas.

NTA partnerio teisėmis dalyvaudama
įgyvendinant projektą „Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBSP)
sukūrimas“ prisidėjo prie IBPS bandomosios
versijos sukūrimo, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės ikiteisminio tyrimo bylos
sudarymo klausimus, projektų parengimo.

Europos Sąjungos parama
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Įgyvendinant projektą „Kokybės valdymo
modelių diegimas bei jų sertifikavimas“,
2014 m. buvo įdiegtas kokybės vadybos
standartas
Lietuvos
Aukščiausiajame,
Lietuvos vyriausiajame administraciniame ir
Klaipėdos miesto apylinkės teisme. Organizuoti klientų aptarnavimo mokymai teismų
darbuotojams, vykdytas monitoringas teismuose, kuriuose kokybės vadybos sistemos
įdiegtos 2012 m.
Vykdant projektą „Elektroninės paslaugos
teisingumo vykdymo procese“, 2014 m. buvo
toliau plečiamas teismų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (plačiau žr. 11 psl.)

Šveicarijos parama

2014 m. įgyvendinant pavienį projektą
„Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo
sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“
18 teismų, 13 įkalinimo ir 2 prokuratūros
įstaigose įdiegta sistema, leidžianti proceso
dalyviams teismo posėdžiuose dalyvauti
nuotoliniu būdu (plačiau žr. 11 psl.).

Teisėjų mokymai
2014 m. NTA organizuojamų nacionalinių
mokymų teisėjams skaičius stipriai išaugo.
Per metus suorganizuoti 106 seminarai,
kuriuose dalyvavo 4128 teisėjai – tai beveik
dvigubai daugiau nei 2013 m. (61 seminaras ir 2486 teisėjai). Tokį pasikeitimą lėmė
mokymų trukmė – 71 proc. organizuotų
seminarų sudarė vienos dienos trukmės
mokymai.

■■

2014 m. 87 proc. teisėjų kėlė kvalifikaciją pagal
patvirtintas nacionalines mokymo programas.

■■

94 proc. apklaustųjų NTA paslaugas organizuojant
mokymus įvertino gerai arba labai gerai.

Teisėjų dalyvavimas
tarptautiniuose mokymuose

158

Pernai NTA kartu su kitomis institucijomis
– Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentu, Valstybiniu patentų biuru, Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba,
JAV ambasada – suorganizavo 5 bendrus
mokymus teismų ir kitų institucijų atstovams, kuriuose iš viso dalyvavo 309 dalyviai.
2014 m. Teisėjų tarybai priėmus sprendimus dėl naujų nacionalinių teisėjų mokymų
organizavimo principų, NTA parengė naują
Teisėjų mokymo organizavimo taisyklių
redakciją ir 2015 metų teisėjų mokymo
programas.

Pernai metais labai suaktyvėjo bendradarbiavimas su tarptautinių mokymų institucijomis – Europos teisminio mokymo tinklu
(EJTN), Europos teisės akademija (ERA) ir kt.
Pasisemti žinių ir kelti kvalifikacijos į 89 šių
institucijų organizuotus mokymus vyko 158
Lietuvos teisėjai (2013 m. – 105), jų keliones
koordinavo ir organizavo NTA.
Teisėjų dalyvavimas tarptautiniuose
mokymuose per kelerius pastaruosius metus
išaugo daugiau nei penkeriopai. Tą lėmė
Europos teisminio mokymo tinklo finansuojamų ir siūlomų mokymų gausa, NTA atstovų
įsitraukimas į šio tinklo darbo grupių veiklą
ir jų siūlomus mokymų projektus bei NTA
dalyvavimas ES finansuojamuose mokymų
projektuose.

105
29
2012 m.

2013 m.

2014 m.
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Tarptautinis bendradarbiavimas
2014 m. NTA aptarnaudama Teisėjų
tarybą aktyviai dalyvavo Europos teismų
tarybų tinklo (angl. ENCJ) veikloje:
■■ organizavo darbo grupių, kuriose dalyvavo
Teisėjų tarybos nariai, susitikimus (Briuselyje, Varšuvoje, Vilniuje);
■■ rengė susitikimų medžiagą ir darbo grupių
veiklos rezultatų ataskaitas.
Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą,
2014 m. buvo suorganizuotas Gruzijos ir
Lietuvos teismų sistemos atstovų susitikimas Lietuvoje. Jo metu Gruzijos delegacija buvo supažindinta su Lietuvos teismų
sistema, teisėjų mokymų organizavimo,
teisėjų skyrimo tvarka, vyko diskusijos
teismų darbo krūvio, biudžeto formavimo ir
kitais klausimais.
Trečius metus iš eilės vykdydama
vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos projektą „Pagalba
Moldovai vykdant reformą teisiniame sektoriuje“, NTA organizavo Lietuvos ir Moldovos
teisininkų forumą, kuriame dalyvavo 25
Lietuvos ir Moldovos teisinės sistemos
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atstovai. Forumo metu NTA pasidalino savo
patirtimi teismų reformos įgyvendinimo,
korupcijos prevencijos teismuose ir visuomenės pasitikėjimo teismų sistema stiprinimo klausimais.
Lietuvos teismų sistemos reforma, patirtis
ir geroji praktika įgyvendinant projektus,
organizuojant teisėjų mokymus buvo pristatyta ir tarptautiniuose renginiuose Latvijoje,
Ukrainoje, Belgijoje, Juodkalnijoje.
2015 m. planuojama stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis – panaši
patirtis leidžia pasimokyti vieniems iš kitų,
perduoti savo žinias.

2015 m. NTA veiklos prioritetai

Skaidrumas ir operatyvumas

Profesionalumas

Saugumas

Didinti teismo proceso skaidrumą ir operatyvumą diegiant informacines technologijas, užtikrinant nepertraukiamą Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) veikimą.

Užtikrinti teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Stiprinti fizinį ir psichologinį teismo proceso
dalyvių saugumą teismuose.

Programos:

Programos:

Programa:

■■ „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“

■■ „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas
Lietuvos teismuose“

■■ „Teismų
informacinės
aptarnavimas“
■■ „Vaizdo
perdavimo,
saugojimo sistemos
įdiegimas teismuose“

sistemos

įrašymo
sukūrimas

ir
ir

■■ „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas
Lietuvos teismuose“
■■ „Teismų centralizuotas aprūpinimas“

■■ „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas
Lietuvos teismuose“
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