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PRATARMĖ

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija pristato savo 2015
metų veiklos darbo apžvalgą, kurioje trumpai apžvelgiamos
įvykdytos atrankos, lyginami statistiniai duomenys.

I. PRETENDENTŲ ĮTEISĖJUS ATRANKOS KOMISIJA
Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Atrankos
komisija

arba

PTAK)

savo

veikloje

vadovaujasi

Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, Pretendentų
į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašu, Respublikos
Prezidento patvirtintais Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus
atrankos kriterijais, Teisėjų tarybos patvirtintais Teisėjų karjeros
siekiančių asmenų atrankos nuostatais ir Teisėjų karjeros siekiančių
asmenų

vertinimo

reglamentuojančių
įgyvendindami
vadovaujasi

kriterijais.
teisės

jiems

aktų

pavestus

kolegialumo,

Be

šių

komisijos

darbą

Atrankos

komisijos

nariai,

įgaliojimus,

nešališkumo,

savo

veikloje

nepriklausomumo,

objektyvumo ir teisėtumo principais.
PTAK vykdo šias atrankas:
► pretendentų į apylinkės teismo teisėjų vietas;
► teisėjų karjeros siekiančių asmenų;
► teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose;
► teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios
pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą;
► teisėjų, pageidaujančių būti paskirtais į žemesnės pakopos
teismą arba į kitos jurisdikcijos žemesnės pakopos teismą.
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Atrankos komisijos posėdžiai vyksta beveik kiekvieną
pirmadienį

Nacionalinės

teismų

administracijos

patalpose,

dažniausiai antroje posėdžių salėje.

Atrankos komisija: Šarūnas Černiauskas – žurnalistas, Olegas
Fedosiukas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjas, Dalia Kačinskienė – Lietuvos apeliacinio teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėja, Eugenijus Laurinaitis – Vilniaus
universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos docentas,
kuris antrai kadencijai paskirtas Atrankos komisijos pirmininku,
Virginijus Lepeška – psichologas, vadybos konsultantas, Nerijus
Mačiulis – ekonomistas, Skirgailė Žalimienė – Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėja posėdžiavo nuo 2014 m. rugsėjo 13 d.
iki 2015 m. liepos 16 d. Savo noru iš Atrankos komisijos narių
pareigų atsistatydino Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų

Nacionalinė teismų administracija aptarnauja Atrankos
komisiją ir yra atsakinga už šios komisijos dokumentų rengimą,
tvarkymą ir apskaitą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 551
straipsnio nuostatomis Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją
trejiems metams iš septynių narių, iš kurių trys nariai turi būti
teisėjai, o keturi – visuomenės atstovai, sudaro Lietuvos Respublikos
Prezidentas. Atrankos komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų
tarybos nariai.
Lietuvos Respublikos Prezidentės 2014 m. rugsėjo 19 d.
dekretu Nr. 1K-85 „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos
sudarymo ir jos pirmininko skyrimo“, sudaryta šios sudėties

skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė ir

Vilniaus universiteto

Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos docentas Eugenijus
Laurinaitis ketverius metus pirmininkavęs Atrankos komisijai.
Lietuvos Respublikos Prezidentė 2015 m. rugpjūčio 25 d. dekretu
Nr.1K-422 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. rugsėjo
19 d. dekreto Nr. 1K-85 „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos
komisijos sudarymo ir jos pirmininko skyrimo“ pakeitė PTAK
sudėtį. Savo noru atsistatydinusius pakeitė visuomenininkė, Vilniaus
universiteto Teisės fakulteto viešosios teisės katedros docentė
Giedrė Lastauskienė ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų
skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė.
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Neringa Švedienė – Vilniaus apygardos teismo teisėja (nuo

Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos pirmininku, vietoje

2003 m. birželio), nuo 2015 m. gegužės 18 d. šio teismo Civilinių

atsistatydinusio E. Laurinaičio, paskirtas PTAK narys psichologas,

bylų skyriaus pirmininkė.

vadybos konsultantas Virginijus Lepeška.

Giedrė Lastauskienė

Pakeistos sudėties Atrankos komisija darbą pradėjo 2015 m.
rugsėjo 14 d. posėdyje.
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros
docentė, Mokslo darbų žurnalo “Parlamento studijos“ redakcinės
kolegijos narė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Ginčų
sprendimo komisijos narė; nuo 2012 m. Prezidentės Dalios
Grybauskaitės dekretu šešerių metų laikotarpiui paskirta į Lietuvos
radijo ir televizijos tarybą. G. Lastauskienės mokslinių tyrimų sritis
– bendrieji teisiniai klausimai: teisės teorija, teisės filosofija, teisinis
argumentavimas. Taip skaito paskaitas ir rengia publikacijas
teisėkūros, verslo teisinio reguliavimo, teisinio švietimo ir kitomis
teisinėmis temomis.

4

II. ATRANKOS KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLA

Atrankos komisija paskelbė 37 išvadas, kuriose iš viso
tinkamiausiais pretendentais į 2015 metais atrankų vykdymo metu

Atrankos komisija posėdžiavo 111 val., vienas posėdis truko

buvusias 69 laisvas vietas ir atitinkamas pareigas įvardijo 175

4.20 val., iš viso buvo 29 posėdžiai per kuriuos įvyko 230 pokalbių,

asmenis. Atrankos komisijos ir šalies vadovės nuomonė sutapo

t.y. tiek pretendentų, atvyko į PTAK posėdžius, kai kurie iš jų net

visais atvejais. Iš PTAK tinkamiausiais pripažintų pretendentų

keletą kartų susitiko ir pasikalbėjo su Atrankos komisijos nariais.

Lietuvos Respublikos Prezidentė 2015 metais į atitinkamas pareigas
paskyrė 53 asmenis. Iš jų:
♦ į apylinkių teismų teisėjų pareigas PTAK tinkamiausiais
pripažino 101 pretendentą, o šalies vadovė į pareigas paskyrė 31.

Viešinant 2015 metų PTAK darbą parengta ir Nacionalinės
teismų administracijos tinklalapyje paskelbta 19 pranešimų spaudai,
2014 metais tokių pranešimų buvo vienuolika.
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♦ aukštesnės pakopos teismų teisėjų pareigas PTAK

♦ į teismų pirmininkų ir Baudžiamųjų ar Civilinių bylų skyriaus

tinkamiausiais pripažino 65 pretendentus – šalies vadovė į pareigas

pirmininkų pareigas PTAK tinkamiausiais pripažino 9 pretendentus,

paskyrė 19.

šalies vadovė į atitinkamas pareigas paskyrė 3 asmenis.

6

Šešiolika

pretendentų

Atrankos

komisijos

pripažintų

tarp

tinkamiausių 2015 metais įvydytose atrankose šalies vadovės buvo
pasirinkti ir į pareigas paskirti 2016 metais, iš jų: septyni apylinkės
teismo teisėjai, vienas mokslinkas ir keturi teisėjai paskirti
apygardos teismo teisėjais, o iš tos pačios pakopos teismo į kitą tos
pačios pakopos teismą ar kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos
teismą buvo perkelti keturi teisėjai. t.y.: trys „migravo „ iš vieno
apylinkės teismo į kitą, o vienas iš apygardos administracinio teismo
į apygardos teismą.
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III. PTAK VEIKLOS 2013 -2015 PALYGINIMAS
PTAK darbo tempas trejus metus išlieka toks pats
intensyvus, didėja posėdžių skaičius, išlieka stabilus į posėdžius
atvykstančių pretendentų skaičius(suskaičiuoti posėdyje dalyvavę
pretendentai), taip pat ir pripažintų tinkamiausias į atitinkamas
pareigas skaičius, nepaisant to kad šiek tiek mažesnis 2015 metais
atliktų atrankų skaičius lyginant su 2013 ir 2014 metais. 2013 - 2015
metų PTAK veikla 2013 – 2015 m. pagal svarbiausius stebimus
rodiklius pavaizduota grafiškai žemiau esančiame grafike.

Pagal vykdomų atrankų pobūdį palyginus trejų metų PTAK veiklos
duomenis, dažniausia ir daugiausia įvykdoma atrankų į apylinkės
teismų teisėjų pareigas. Lyginant 2014 ir 2015 metus, matyti, kad
pastaraisiais įvykdyta dviem atrankom į aukštesnės pakopos teismų
teisėjų pareigas nei 2014 metais, bet penkiomis mažiau nei 2013
metais.

2015

metais

ženkliai

mažiau

įvykdyta

atrankų

į

vadovaujančias t.y. teismo pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyriaus
pirmininkų pareigas – tai susiję su planuojama vykdyti teismų
reforma. Gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Teismų
reformos projektui, kuriuo numatoma stambinti Lietuvos teismus:
2018 metais vietoj šiuo metu veikiančių keturiasdešimt devynių
apylinkių teismų liks tik dvylika.
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PTAK tinkamiausias į atitinkamas pareigas pripažintų pretendentų
skaičiaus trejų metų dinamiką pavaizdavus grafiškai akivaizdu, kad
pakankamai dideli išlieka tinkamiausiais pripažintų pretendentų iš
dalyvaujančių atrankose į apylinkių teismų teisėjų pareigas rodikliai.
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Ganėtinai stabilūs skaičiai ir tarp pretendentų norinčių tapti aukštesnės
pakopos teismo teisėjais, kurių didžiąją dalį sudaro teisėjai, aktyviai
naudojantys teisę daryti karjerą. Šioje pretendentų grupėje, stebint
trejų metų duomenis matyti ženklus skaičiaus padidėjimas.
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2015 METŲ SVARBIAUSI PTAK ĮVYKIAI

► surengtas susitikimas su Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Medicinos centro, kuris vadovaujantis Lietuvos

► pasikeitusios sudėties PTAK iš esmės pakoregavo iki tol

Respublikos teismų įstatymo 531 straipsniu atlieka pretendentų į

PTAK naudotą papildomą priemonę – klausimyną – padedančią

teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimą ir pateikia sveikatos

geriau pažinti asmenis, pageidaujančius tapti apylinkės teismo

pažymėjimą su psichologinio vertinimo išvada, psichologėmis.

teisėjais. 2015 m. spalio 12 d. posėdyje buvo patvirtintas naujo
turinio Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos klausimynas
pretendentams į teisėjus skirtas padėti atskleisti asmenų, siekiančių
tapti tiek apylinkės, tiek apygardos teismo teisėjais motyvaciją,
požiūrį į teisėjo pareigas, asmeninę patirtį, pasaulėžiūrą ir pan.

► siekiant spartinti atrankų procesą ir efektyviai naudoti laiką
formuojama nauja praktika siekiama atrankose dalyvaujančius
pretendentus pokalbiui kviesti tik vieną kartą per 6 mėn. nuo jų
įvertinimo; prieš pradedant pokalbius su pretendentais į konkretų
► Nacionalinės teismų administracijos iniciatyva buvo
parengti pasiūlymai dėl galimo atrankų proceso tobulinimo, prieš
pateikiant juos Teisėjų tarybai, pasiūlymai buvo svarstyti Teisėjų
tarybos Teismų administravimo komiteto posėdyje, kuriame
dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės atstovė R. Svetikaitė,
PTAK pirmininkas V. Lepeška ir narė N. Švedienė.

teismą, pirmiausia išklausoma teismo vadovo nuomonė – tiesioginio
pokalbio metu arba susiekus telefonu.
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 išlaikyti glaudų bendradarbiavimą su teismų, į kuriuos

PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS ATRANKOS KOMISIJA

vykdomos atrankos, vadovybe ir kolektyvais pateikiamų nuomonių
2016 METAIS SIEKS:


išlaikyti

Atrankos

komisijos

dėl konkretaus pretendento tinkamumo klausimais
darbo

intensyvumą

užtikrinant greitą paskelbtų atrankų įvykdymą;


užtikrinti Atrankos komisijos objektyvumą tobulinant

vykdomų atrankų procedūras ir pretendentų vertinimo kriterijus;


viešinti

PTAK

darbą,

aiškinti

jos

veiklą

tiek

visuomenei per spaudos pranešimus ir kitas komunikacijos

 glaudžiai bendradarbiauti su visais suinteresuotais teisėjų

priemones, tiek profesionalų bendruomenei (patiems teisėjams)

atrankos proceso dalyviais ir partneriais (Lietuvos Respublikos

organizuojant susitikimus teismuose;

Prezidentūra, Teisėjų taryba, Nacionaline teismų administracija,
Nuolatine teisėjų veiklos vertinimo komisija, CMEK ir kt) siekiant
padidinti atrankų proceso efektyvumą.

