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VADOVO ŽODIS 

 

2019-ieji Nacionalinei teismų administracijai (NTA) buvo kupini iššūkių, naujų iniciatyvų ir siekio užtikrinti vis 

geresnes teismų darbo sąlygas bei kokybiškesnes paslaugas į teismus besikreipiantiems žmonėms.  

 

Daug dėmesio 2019 metais skyrėme teisės aktų, reglamentuojančių teismų ir teismų savivaldos institucijų darbą, 

tobulinimui, teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos viešinimui, komunikacijos priemonių įgyvendinimui ir 

koordinavimui, tarptautiniam ir dvišaliam bendradarbiavimui, skaidrumo teismų sistemoje stiprinimui.  

 

Planuodami ir organizuodami savo veiklą ir toliau akcentuojame būtinybę kelti ne tik teisėjų, bet ir kitų teismų 

darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinti kokybišką Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) veikimą, didinti 

teismo darbuotojų ir lankytojų saugumo jausmą teismuose. 

 

Siekdami geriau įsiklausyti į teismų poreikius, aiškiau suvokti, ką galime padaryti, kad teismų sistema veiktų 

efektyviau, visus metus reguliariai susitikinėjome su teisėjais skirtinguose šalies miestuose, kalbėjomės teismų 

bendruomenei rūpimais klausimais, ieškojome galimybių jų iškeltoms problemoms spręsti. Pernai metų vasarą daugiau 

nei 800 teismų sistemos darbuotojų subūrė antrasis Lietuvos teismų sąskrydis. 

 

Dirbame daugybėje veiklos sričių, plėtojame daug skirtingų projektų, siekdami svarbiausio mūsų institucijos tikslo – 

užtikrinti, kad teismų sistema veiktų efektyviai, kad būtų sudarytos visos sąlygos kokybiškoms teisingumo vykdymo 

paslaugoms teikti. 

 

Kokius darbus nuveikėme, kokiais rezultatais galime pasidžiaugti ir ką dar turime nuveikti, kviečiu sužinoti šioje 

ataskaitoje. 

 

Nacionalinės teismų administracijos direktorė 

 

Natalija Kaminskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS 

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
 

NTA 2019 m. strateginiai tikslai: 

 

1. kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas; 

 

2. plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų darbo sąlygas įgyvendinant investicijų 

projektus. 

 

Šiems strateginiams tikslams įgyvendinti 2019 m. NTA vykdė 5 ilgalaikes, tęstines programas, finansuojamas iš 

valstybės biudžeto lėšų ir pajamų įmokų. 
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1 strateginis tikslas. Kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Patvirtintas  

asignavimų 

planas 

Patikslintas 

asignavimų 

planas 

Faktiškai 

panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

patikslintame plane, 

dalis (proc.) 
1 2 3 4 5 6 

01 001 

Teismų savivaldos 

aptarnavimas ir veiklos 

užtikrinimas 

4207 4207,1 4171,1 99,1 

01 002 
Teismų centralizuotas 

aprūpinimas 

1910 1910 1909,7 100 

01 003 
Teisėjų kvalifikacijos 

kėlimas 

262 273,4* 267,0 97,7 

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama 69** 69 34,3 49,7 

 Iš viso 6379 6390,5 6347,8 99,3 

 

*Mokymo centras įsikėlė nepanaudotas viršplanines pajamų įmokas iš 2018 m., tačiau nesurinko visų 

planuotų pajamų įmokų už 2019 m. 

 

** Programoje „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“ NTA buvo skirti 69 tūkst. eurų 

tarptautinio finansavimo lėšų pasirengti 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ įgyvendinimui. Dėl 

užsitęsusių derybų ir koncepcijos derinimo su donorais patirtas mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis, 

organizuota mažiau, negu planuota, komandiruočių. 
 
Vykdydama programą „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“ NTA 2019 m. gruodžio 

31 d. liko skolinga 215,6 tūkst. eurų teisėjų valstybinėms pensijoms, vykdydama programą „Teismų 

centralizuotas aprūpinimas“ – 111,5 tūkst. eurų apmokėti už teismų paskirtas teismo psichiatrijos ir 

psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose, taip pat kartu su Mokymo centru 

– 135,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui. 
 

Atsižvelgiant į NTA paskirtį ir veiklos pobūdį, strateginio tikslo „Kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų 

savivaldos institucijas“ efekto vertinimo kriterijų pasiekimas vertinamas remiantis teismų, teismų 

savivaldos institucijų ir komisijų atstovų / narių kasmetėmis apklausų anketomis, kuriose NTA teikiamos 

paslaugos ir aptarnavimas vertinami pagal 1–5 balų skalę. 

 

1 grafikas. Teismams teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės balas 

 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planas 4 4 4,1 4,2 4,2 4,2

Faktas 4,09 4,04 4,17

1

2

3

4

5
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2 grafikas. Teismų savivaldos institucijoms ir komisijoms teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės 

balas 

 

 
 

 
 
 

2 strateginis tikslas. Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti 

teismų darbo sąlygas įgyvendinant investicijų projektus 

2 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Patvirtintas  

asignavimų 

planas 

Patikslintas 

asignavimų 

planas 

Faktiškai 

panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

patikslintame plane, 

dalis (proc.) 
1 2 3 4 5 6 

02 001 
Teismų informacinių sistemų 

aptarnavimas ir plėtra 

1060* 1000 823,3 82,3 

02 003 
Teismų pastatų statyba ir 

rekonstrukcija 

1217 1217 702,2 57,7 

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama - - - - 

 Iš viso 2277 2217 1525,5 68,8 

 

* 60 tūkst. eurų išlaidoms iš NTA biudžeto 2019 m. viduryje buvo perkelta Krašto apsaugos ministerijai 

dėl VĮ „Infostruktūra“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Kertinį valstybės telekomunikacijų centrą, kuris 

vykdydamas funkcijas neatlygintinai teikia standartines saugaus tinklo paslaugas. 

 
Programoje „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“ liko nepanaudotų 176,7 tūkst. eurų 

lėšų turtui įsigyti. Įgyvendinant investicijų projektą „Centralizuotos darbo užmokesčio sistemos 

įsigijimas“ vyksta teisminis procesas su tiekėju; projekte „Centralizuotų teismų apsaugos nuo 

kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo priemonių sukūrimas“ užtruko viešasis pirkimas, kuris 

toliau vykdomas, ir šios projekto lėšos bus panaudotos 2020 m. 

 
Programoje „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ nepanaudota 514,8 tūkst. eurų turtui įsigyti. 

Valstybės investicijų projekte „Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, 

Deltuvos g. 17A, statyba“ rangovas vėluoja vykdyti pastato statybos darbus, todėl numatytas 2019 m. 

užbaigti investicijų projektas buvo pratęstas, terminas nukeltas į 2020 m. Valstybės investicijų projekte 

„Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba“  vykdomas tarptautinis 

viešasis rangos darbų pirkimas. 
 

Vadovaudamasi Teismų įstatymo 124 straipsnio 2 dalies 8 punktu, NTA kuria ir įgyvendina bendrosios 

teismų informacinės sistemos strategiją. Atsižvelgiant į NTA paskirtį ir veiklos pobūdį, strateginio tikslo 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planas 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7

Faktas 4,7 4,7 4,7

1

2

3

4

5
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„Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų darbo sąlygas įgyvendinant 

investicijų projektus“ efekto vertinimo kriterijaus pasiekimas vertinamas remiantis teismų informacinių 

technologijų administratorių kasmetėmis apklausų anketomis, kuriose NTA teikiamos paslaugos ir 

aptarnavimas vertinami pagal 1–5 balų skalę. 

 

3 grafikas. Su NTA valdomų teismų informacinių sistemų administravimu susijusių teismų 

informacinių technologijų administratoriams teikiamų  paslaugų kokybės balas 

 

 
 

 

II SKYRIUS 

 
2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
 

Eil. 

Nr. 

NTA 2019 metų 

veiklos prioritetai 

Įgyvendinimas 2019 m. 

1. 
Pradėti valstybės 

investicijų projekto 

„Vilniaus mieste 

veikiančių teismų 

pastato Vilniuje, 

Šeimyniškių g. 28, 

statyba“ statybų 

etapą 

Projekto „Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 

28, statyba“ statybą leidžiantis dokumentas gautas 2018 m. gruodžio 18 d. ir 

2019 m. pradžioje buvo rengiami rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai, 

derinami su VĮ Turto banku. Taip pat parengtas valstybės investicijų projekto 

pakeitimas padidinant projekto vertę dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos ir komunalinių paslaugų teikėjų reikalavimų sukurti 

teritorijos infrastruktūrą (platinti gatvę, įrengti naują elektros 

transformatorinę, šalia sklypo įrengti šaligatvius ir dviračių takus) ir kt. 2019 

m. birželio 2 d. pradėtas rangos darbų viešasis (tarptautinis) pirkimas buvo 

nutrauktas NTA iniciatyva 2019 m. rugpjūčio mėn. Pakoregavus pirkimo 

dokumentus, antras rangos darbų viešasis pirkimas pradėtas 2019 m. spalio 

16 d., vokai atplėšti 2019 m. gruodžio mėn. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų 

procedūrų ir derinimo su Turto banku dėl galimybės jam perduoti projekto 

vykdymą statybų etapas 2019 m. nebuvo pradėtas. 

 

Pažymėtina, kad 2019 m. spalio 1 d. įsigaliojus Teismų įstatymo 128 

straipsnio 5 ir 6 dalių pakeitimams, kurie suteikė teisę teismų pastatus 

perduoti valdyti centralizuotam turto valdytojui, nebuvo laiku priimti 

poįstatyminiai teisės aktai, kurie reglamentuotų Turto banko įgyvendinamų 

projektų finansavimo modelį ir tokių projektų inicijavimo procedūras, todėl 

Turto bankas 2019 m. projekto perėmimo procedūrų nepradėjo. 

 

2. 
Įgyvendinti 

pažangias priemones, 

susijusias su teismų 

veiklos kokybės ir 

Įgyvendindama 2 veiklos prioritetą NTA 2019 m. vykdė du projektus: 

„Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ ir „Teismų veiklos 

efektyvumo didinimas“, finansuojamus pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planas 4 4 4 4,1 4,1 4,1

Faktas 3,73 3,95 4,1

1

2

3

4

5
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išteklių valdymo 

gerinimu 

poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę 

Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“.  

 

2019 m. NTA užbaigė įgyvendinti projektą „Visuomenės pasitikėjimo 

teismais stiprinimas“ ir pasiekė visus planuotus projekto rezultatus:  

 

1) atnaujino bei išleido Asmenų aptarnavimo teismuose standartą, kuriame 

nustatyti vienodi asmenų aptarnavimo teismuose reikalavimai (standartas 

išleistas 1000 egz. tiražu ir išplatintas teismams, taip pat parengta elektroninė 

standarto versija ir elektroninė atmintinė); 

2) parengė pavyzdinį asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir 

stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašą, kurį patvirtino Teisėjų 

taryba;  

3) organizavo Lyderystės ir pokyčių valdymo mokymus (apmokyti 75 teismų 

sistemos vadovai);  

4) organizavo tarptautinius mokymus „Teisėjo vaidmuo visuomenėje: kaip 

stiprinti pasitikėjimą teismais?“ (apmokyta 40 teismų sistemos atstovų, iš 

kurių 16 teisėjų);  

5) įgyvendino komunikacijos kampaniją „Teisingumo kambarys“, kuria 

siekta įtraukiančia forma visuomenei pristatyti teismines procedūras, teisėjų 

ir teismų atstovų darbo specifiką (kampanija įgyvendinta 5 didžiausiuose 

Lietuvos miestuose);  

6) atliko teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo 

monitoringą ir parengė studiją su rekomendacijomis;  

7) organizavo mokymus „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų 

taikymas“ (mokymuose dalyvavo 100 teisėjų ir teisėjų padėjėjų);  

8) organizavo tarptautinę konferenciją „XXI a. teismo vertybė – dėmesys 

žmogui“ (100 dalyvių).  

 

2019 m. NTA taip pat tęsė projekto „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“, 

kuris vykdomas nuo 2017 m. ir kurio trukmė – 4 metai, įgyvendinimą. 

Vykdomo projekto metu: 

 

1) atlikta teismų esamos padėties išteklių valdymo efektyvumo analizė;  

2) atlikta užsienio šalių (Austrijos, Danijos, Estijos ir Nyderlandų) gerosios 

praktikos analizė;  

3) parengtas pažangaus teismų išteklių valdymo modelio projektas;  

4) parengta bylų skirstymo modelio koncepcija ir techninė bylų skirstymo 

modelio diegimo specifikacija;  

5) pradėti įgyvendinti LITEKO modernizavimo 4–6 etapai (parengta 

dokumentacija, apimanti neprocesinių dokumentų valdymo, apskaitos, 

paieškos ir DVS administravimo funkcionalumus); 

6) parengta LITEKO statistikos posistemio sukūrimo paslaugų viešųjų 

pirkimų dokumentacija;  

7) organizuota apskritojo stalo diskusija „E.teismų ateitis Lietuvoje“. 

 

3. 
Stiprinti saugumą 

teismuose 

Įgyvendinant vieną iš Teisėjų tarybos 2017–2020 metų strateginių veiklos 

krypčių – fizinio ir psichologinio saugumo teismuose stiprinimas – Teisėjų 

tarybos 2019 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 13P-89-(7.1.2) patvirtintas 

Saugumo teismuose politikos aprašas.  

 

Vykdant programą „Teismų centralizuotas aprūpinimas“, 2019 m. buvo 

pradėta vykdyti nauja veikla „Apsaugos sistemų teismuose techninės 

priežiūros ir aptarnavimo paslaugos“, kurią įgyvendinant buvo nupirktos 

teismų apsaugos sistemų vienkartinės techninės apžiūros paslaugos, taip pat 

tiekėjui buvo apmokėta už teismų įeigos kontrolės sistemos centrinės įrangos 

gedimų nustatymą ir pašalinimą. Šios paslaugos bus perkamos ir 2020 m. 
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Taip pat šios programos lėšomis 2019 m. priešgaisrinės signalizacijos 

sistemos įrengtos: Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų pastate, 

Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų pastate, Vilniaus regiono 

apylinkės teismo Švenčionių rūmų pastate, Plungės apylinkės teismo 

Kretingos rūmų pastate (šiame pastate įrengta ir apsaugos signalizacijos 

sistema) bei Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų pastate (šiame pastate 

įrengta ir apsaugos signalizacijos sistema). 

 

Atskiriant viešąsias erdves Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apygardos 

teismuose, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose ir 

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmuose buvo praplėstos esamos įeigos 

kontrolės sistemos, techniniu ir programiniu lygmeniu įdiegtos durų įeigos 

kontrolės sistemos papildomoms durims.  

 

Vykdant programą „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“, organizuoti mokymai 

pagal Teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Emocinė kompetencija 

teisėjo darbe: reagavimas į psichologinę agresiją“ (apmokyti 32 dalyviai). 

2019 m. pabaigoje organizuota naujų savanorių pritraukimo viešinimo 

kampanija, vykdytos naujų savanorių atrankos (22 nauji savanoriai), 

suorganizuoti mokymai naujiems teismų savanoriams (18 dalyvių). 

 

4. 
Pasirengti 2014–

2021 metų EEE ir 

Norvegijos 

finansinio 

mechanizmo 

finansuojamos 

programos 

„Teisingumas ir 

vidaus reikalai“ 

įgyvendinimui 

2019 m. NTA aktyviai rengėsi Europos ekonominės erdvės (EEE) ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus 

reikalai“ įgyvendinimui. NTA parengė Administracijos įgyvendinamos 

dalies programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ koncepciją, kuri buvo 

patvirtinta donorų, programos projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros 

tobulinimas Lietuvos teismuose“ ir, bendradarbiaujant su Policijos 

departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos Respublikos 

Generaline prokuratūra, numatyto vykdyti projekto „Teisingumo grandinės 

darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti 

smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“ pirmines paraiškas, kurios buvo 

patvirtintos Centrinės projektų valdymo agentūros. 

 

Taip pat NTA stiprino dvišalius santykius: organizavo pažintinį vizitą į 

Norvegijos teismų administraciją ir Trondheimo miesto apylinkės teismą; 

dalyvavo tarptautinio Sinergijos tinklo renginyje Čekijoje prieš smurtą 

artimoje aplinkoje ir lyties pagrindu bei tarptautinėje konferencijoje 

„Stambulo konvencija – Europos patirtis“.  
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III SKYRIUS 

 

ŽMONĖS 
 

2019 m. į NTA atėjo dirbti 14, išėjo 12 darbuotojų (2018 m. atėjo – 10, išėjo – 14; 2017 m. atėjo – 19, išėjo – 14). Metų 

pabaigoje NTA dirbo 75 darbuotojai, iš jų 39 valstybės tarnautojai ir 36 dirbantys pagal darbo sutartį  

(2018 m. 71 darbuotojas, iš jų 41 valstybės tarnautojas ir 30 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį; 2017 m. – tiek 

pat kiek ir 2018 m.). 

 

Renkantis personalą NTA, ypač vertinama darbo patirtis teismų sistemoje, teismų veiklos išmanymas. 2019 m. prie 

NTA kolektyvo prisijungė 5 nauji darbuotojai, turintys darbo patirties teismuose (2018 m. – 2; 2017 m. – 1). Iš viso 

2019 metais NTA dirbo 22 darbuotojai, turintys darbo patirties teismuose (2018 m. – 20; 2017 m. – 24).  

 

Kaip ir kasmet, daug dėmesio skirta darbuotojų profesinių įgūdžių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimui. 2019 m. 

kvalifikaciją įvairiuose nacionaliniuose mokymuose kėlė 63 NTA darbuotojai, t. y. 78 proc. darbuotojų (2018 m. – 

75 proc., 2017 m. – 80 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. pabaigoje NTA dirbo 19 vyrų ir 56 moterys (2018 m. – 19 vyrų ir 52 moterys, 2017 m. – 20 vyrų,  

51 moteris). 

 

NTA kolektyvo amžiaus vidurkis 2019 m. – 39 metai (2019 – 39 m., 2017 m. – 38). 

 

Vidutinis NTA darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. buvo 1061,92* Eur (2018 m. – 912,45 Eur; 2017 m. – 860,86 

Eur; 2016 m. – 799,68 Eur). 

 

*Nurodytą darbo užmokestį sudaro pareiginė alga su priedais ir priemokomis (atskaičius mokesčius). 
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IV SKYRIUS 

 

TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR KOMISIJŲ APTARNAVIMAS 

 
NTA nuolat siekia užtikrinti sklandžią savivaldos institucijų ir komisijų veiklą. NTA specialistai per 2019 m. parengė 

498 teismų savivaldos institucijų ir komisijų sprendimų projektus bei aptarnavo 90 posėdžių.   

 

 

2019 m. buvo surengtas 21 Teisėjų tarybos posėdis, iš jų – 12 eilinių, 9 neeiliniai (2018 m. – 17, iš jų – 11 eilinių, 6 

neeiliniai; 2017 m. – 19, iš jų – 11 eilinių, 8 neeiliniai). 

 

2019 m. buvo priimta 211 nutarimų, iš jų –  147 nutarimai dėl patarimo Respublikos Prezidentui dėl teisėjų skyrimo, 

paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų, 5 – dėl atleidimo savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą, 7 – dėl 

atleidimo savo noru, 2 – dėl sveikatos būklės, 1 – paskyrus Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėju. 

 

2019 m. Teisėjų taryboje svarstyti klausimai apėmė visas Teismų įstatymo jos kompetencijai priskirtas sritis: teisėjų 

korpuso formavimo, teismų ir teismų savivaldos administracinės veiklos, teismų investicijų ir biudžeto, informacinių 

technologijų, teisės aktų aprobavimo, patvirtinimo, pakeitimo, darbo grupių, komisijų sudarymo ir jų narių keitimo, 

tarptautinių santykių plėtros, ryšių su visuomene ir žiniasklaida ir kt. 

 
Per 2019 m. Teisėjų etikos ir drausmės komisija Teisėjų garbės teismui neperdavė nė vienos drausmės bylos, tačiau 

buvo gautas teisėjos prašymas dėl teisėjo garbės gynimo. Be to, 2019 m. Teisėjų garbės teismas priėmė vieną sprendimą 
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teisėjo drausmės byloje (drausmės byla buvo nagrinėta 2018 m. pabaigoje, tačiau sprendimo paskelbimas buvo atidėtas 

2019 m.).  

 

Pažymėtina, kad Teisėjų garbės teismas tiesiogiai gauna asmenų skundų dėl teisėjų veiksmų. 2019 m. buvo gauti 25 

tokie skundai. 

 
2019 m. Teisėjų etikos ir drausmės komisija gavo 258 dokumentus, kurių turinį turėjo įvertinti įvairiais Teisėjų etikos 

kodekse reglamentuojamais teisėjo elgesio aspektais. Komisijos posėdyje buvo nagrinėti 8 teikimai dėl drausmės bylų 

iškėlimo bei 3 prašymai dėl konsultacijų suteikimo.  

 

Teisėjų etikos ir drausmės komisija priėmė 8 sprendimus (11 teisėjų atžvilgiu), iš kurių 1 teisėjui buvo iškelta drausmės 

byla, 4 atvejais drausmės byla neiškelta apsiribojant apsvarstymu Komisijoje, 3 atvejais – drausmės byla neiškelta 

nenustačius drausminės atsakomybės pagrindų požymių. 

 

 

Per 2019 m. buvo surašyti 4 Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos posėdžių protokolai ir 53 nutarimų projektai 

(2018 m. – 6 posėdžių protokolai ir 63 nutarimų projektai; 2017 m. – 5 posėdžių protokolai ir 74 nutarimų projektai). 

 

2019 m. įvyko 4 (2018 m. – 5; 2017 m. – 5) pretendentų į teisėjus egzaminai. Egzaminą išlaikė 19 asmenų iš 60 kviestų 

(2018 m. – 22; 2017 m. – 22), t. y. 36 proc. egzaminą laikiusių asmenų.  
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2019 m. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija surengė 35 posėdžius (2018 m. – 37; 2017 m. – 31), kurių metu 

vykdė atrankas, iš jų 22 – į apylinkės teismų teisėjo pareigas (2018 m. – 7; 2017 m. – 19); 6 – į aukštesnės pakopos 

teismų teisėjų pareigas (2018 m. – 8; 2017 m. – 4,); 21 – į teismų pirmininkų ir jų pavaduotojų, skyriaus pirmininkų 

pareigas (2018 m. – 22; 2017 m. – 9). 

 

Žymiai padidėjo įvykdomų atrankų skaičius (2019 m. – 49; 2018 m. – 36; 2017 m. – 32). Per 35 posėdžius buvo įvertinti 

464 pretendentai (2018 m. – 254; 2017 m. – 244). 

 

 

2019 m. Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija surengė 16 posėdžių (2018 m. – 15; 2017 m. – 17), kurių metu 

buvo įvertinta 146 teisėjų veikla (2018 m. – 150; 2017 m. – 184). Pernai buvo atliktas 23 teisėjų neeilinis veiklos 

vertinimas (karjeros siekiančių teisėjų) ir 123 teisėjų periodinis veiklos vertinimas (2018 m. periodinių vertinimų –  89, 

neeilinių – 61; 2017 m. periodinių – 141; neeilinių – 43). 

 

2019 m. bendra Komisijos posėdžių trukmė buvo ilgesnė nei 48 val. Vieno teisėjo veiklos vertinimui (neįskaitant 

pasirengimo laiko) 2019 m., kaip 2018 m. ir 2017 m., vidutiniškai buvo skirta apie 20 min. 
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2019 m. surengti 2 Teismų sistemos apdovanojimų komisijos posėdžiai (2018 m. – 2; 2017 m. – 3 posėdžiai). 

 

2019 metais priimti 4 Teismų sistemos apdovanojimų komisijos nutarimai: 

 

▪ 2 nutarimai patarti Teisėjų tarybai apdovanoti 1-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų 

sistemai“;  

▪ 1 nutarimas patarti Teisėjų tarybai apdovanoti 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų 

sistemai“;  

▪ 1 nutarimas patarti Teisėjų tarybai apdovanoti Teismų sistemos garbės ženklu. 

 

 

Teisėjų taryba, atsižvelgdama į Teismų sistemos apdovanojimų komisijos nutarimus:  

 

▪ apdovanojo 2 asmenis 1-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“ ir  1 asmenį 2-ojo 

laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“; 

▪ nepritarė 1 siūlymui apdovanoti asmenį Teismų sistemos garbės ženklu; 

▪ priėmė 1 protokolinį nutarimą pareikšti padėką. 

 

 

 

 

 

99 proc. teismų savivaldos institucijų, komisijų 

atstovų, išreiškę savo nuomonę, NTA teikiamas 

paslaugas ir aptarnavimą vertino kaip kokybiškus 
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V SKYRIUS 

 

NTA INICIATYVOS IR ATSTOVAVIMAS TEISMAMS 

 
 

2019 m. NTA atstovavo Teisėjų tarybos ir teismų interesams sprendžiant ir svarstant klausimus, susijusius su: 

 

▪ iniciatyvomis Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti Turto civilinio konfiskavimo institutą; 

▪ priverstinio hospitalizavimo ir (ar) priverstinio gydymo organizavimo teismo procese klausimais;  

▪ teismo ekspertizių klausimų sprendimu tarpinstituciniu lygmeniu;  

▪ asmens veiksnumo ribojimo institutu; 

▪ tolimesniu apylinkės teismų optimizavimu; 

▪ Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) teismuose atliktos korupcijos rizikos analizės bylų paskirstymo teisėjams ir 

teisėjų kolegijų sudarymo srityse išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimu; 

▪ teisėjų darbo su bylomis krūvio mažinimo klausimo sprendimu; 

▪ teismams nebūdingų funkcijų atsisakymu (tam tikrų kategorijų administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu 

ne teismo tvarka, teismo leidimų išdavimu ir kt.); 

▪ iniciatyvomis tobulinti teisinį reguliavimą, susijusį su kardomosios priemonės – suėmimo ir procesinės 

prievartos priemonės – laikino sulaikymo taikymu; 

▪ strateginio valdymo ir biudžeto sandaros projektais; 

▪ Seime svarstytu Teismų įstatymo pakeitimo projektu; 

▪ grupės ieškinio instituto tobulinimu; 

▪ Europos prokuratūros įsteigimu; 

▪ Administravimo teismuose nuostatų tobulinimu; 

▪ teismo įsakymo administraciniuose ginčuose įtvirtinimu; 

▪ Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo praktinėmis ir teisinėmis problemomis, būtino gynėjo 

dalyvavimo užtikrinimu; 

▪ bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo ir mediacijos institutų ir naujų laisvės atėmimo alternatyvų 

(elektroninių priemonių, naujų socialinių ryšių palaikymo galimybių ir kt.) platesniu panaudojimu; 

▪ baudžiamosios politikos Lietuvoje švelninimu; 

▪ žyminio mokesčio grąžinimo (įskaitant žyminio mokesčio grąžinimo tvarką) klausimų sprendimu, taip pat su 

išieškojimo valstybės naudai konsolidavimo procesu;  

▪ korespondencijos pašto siuntų ir jų įteikimo pranešimų turinio klausimais; 

▪ procesinių dokumentų siuntimu per Lietuvos teismų informacinės sistemos ir Audito, vertinimo ir nemokumo 

informacinės sistemos integracinę sąsają; 

▪ e-pristatymo sistemos įgyvendinimu; 

▪ duomenų teikimo iš KADIS (PRISONIS) į LITEKO galimybėmis ir apimtimi; 

▪ vaiko teisių apsaugos užtikrinimo klausimais; 

▪ pareigybių aprašymų rengimo metodika; 

▪ Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, 

kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros 

(pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo projekto nuostatomis; 

▪ Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nuostatomis dėl šaukimų įteikimo taikymo; 

▪ teisėjų sveikatos patikrinimo klausimais; 

▪ įslaptintos informacijos informacinių ryšių ir sistemų diegimu apylinkių teismuose. 
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2019 metais parengta 141 išvada dėl derinti pateiktų teisės aktų projektų (2018 m. – 191; 2017 m. – 119). Pažymėtina, 

kad nemažai išvadų teikta dėl koncepcinių ir didelės apimties teisės aktų pakeitimų, įtvirtinančių naujus teisinius 

institutus ar instrumentus Lietuvos teisinėje sistemoje (pavyzdžiui, dėl visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto įvedimo, 

turto civilinio konfiskavimo įstatymo priėmimo, ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, teisinio 

reglamentavimo keitimo, Lietuvos baudžiamosios politikos švelninimo). 

 

Siekdama teismų veiklos skaidrumo, 2019 m. Teisėjų taryba sudarė tarpinstitucines darbo grupes: Antikorupcinei 

aplinkai teismuose stiprinti ir Tobulinti bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių 

aprašą. 

 

 

VI SKYRIUS 

 

TEISMŲ REFORMA 

 

 
Po teismų reorganizavimo nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje vietoj 49 apylinkių teismų veikia 12 apylinkių teismų su 

teismo rūmais, vietoj 5 apygardų administracinių teismų – 2 apygardų administraciniai teismai, iš kurių Regionų 

apygardos administracinis teismas su 4 teismo rūmais. Įgyvendinus teismų reformą, 2019 m. buvo pasiekti šie rezultatai 

ir pokyčiai teismų sistemoje: 

 

▪ Siekiant užtikrinti geresnį asmenų teisės į teismą įgyvendinimą, toliau palaikoma reguliarių išvažiuojamųjų 

teismo posėdžių praktika.  

2019 m. įvertinta ir tobulinta 

 

- Informacijos, susijusios su bylų ir su teismo procesu, tvarkymas vien elektronine forma. 

 

- Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir 

saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašas. 

 

- Teisėjų karjeros siekiančių, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijai. 

 

- Teisėjų veiklos vertinimo aprašas. 

 

- Pavyzdinio komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašas. 

 

- Teismų sistemos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas. 

 

- Pavyzdinis pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašas. 

 

- Saugumo teismuose politikos aprašas. 

 

- Asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašas. 

 

- Teisėjų tarybos darbo reglamentas. 

 

- Teisėjų darbo su bylomis krūvio mažinimo tvarkos aprašas. 

 

- Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatai bei Pretendentų į teisėjus egzamino programa. 
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Tęsiant 2018 m. pradėtą ir pasiteisinusią išvažiuojamųjų teismo posėdžių praktiką Elektrėnuose, 2019 m. Vilniaus 

regiono apylinkės teismas su Elektrėnų savivaldybe pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį teismas 

reguliariai atvyksta nagrinėti bylų savivaldybei priklausančiose patalpose. 

 

▪ Teismai gan aktyviai naudojasi teismų reformos suteikta galimybe lyginti teismo darbo krūvį tarp teismo rūmų 

perskirstant bylas tarp mažiausią ir didžiausią darbo krūvį turinčių teismų rūmų, todėl teismų darbo krūviai 

vienodėja, o bylos nagrinėjamos efektyviau ir greičiau. 

 

▪ Analizuojant LITEKO duomenis nustatyta, kad teismų reformos sudaryta galimybė pateikti bylą 

inicijuojančius dokumentus į bet kuriuos teismo rūmus pasiteisino –  visuomenė aktyviai naudojasi šia teise. 

 

Tais atvejais, kai pareiškėjas kreipiasi su procesiniu dokumentu į teismo rūmus, kuriems byla neteisminga pagal 

teismo rūmų veiklos teritorijos jurisdikcijos taisykles, teismo rūmai perduoda bylą nagrinėti kitiems teismo 

rūmams pagal teismingumą. 2018 m. – 2019 m. apylinkių teismai perdavė kitiems to paties teismo rūmams 

nagrinėti 5089 civilines bylas (2018 m. – 2107; 2019 m. – 2982), tame skaičiuje ir bylos, perduotos pagal 

teismingumą. 

 

▪ Sujungus teismus ir sumažėjus poreikiui nepilnamečio apklausos kambarius turėti kiekvienuose teismo rūmuose, 

atsirado galimybė vaikų apklausos įranga aprūpinti visus apylinkių teismus. Plačiau žr. IX skyriuje „Teismų 

informacinių technologijų plėtra“. 

 

▪ Visuose sujungtuose apylinkių teismuose įrengtos ir įteisintos darbui su įslaptinta informacija tinkamos 

patalpos bei pradėtos informacinių ryšių ir informacinių sistemų steigimo procedūros.  

 

Teismams savo rūmuose saugomą įslaptintą informaciją perkėlus į vienus teismo rūmus, kuriuose yra geriausios 

galimybės užtikrinti tokios informacijos apsaugą bei tinkamas darbo su tokia informacija sąlygas, buvo užtikrinta 

geresnė įslaptintos informacijos apsauga. Atitinkamai sumažėjus patalpų darbui su įslaptinta informacija poreikiui, 

buvo sudarytos galimybės šių patalpų įrengimą finansuoti iš teismų sistemos lėšų. 

 

▪ Siekiant efektyvesnio žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymo apylinkių teismuose, geresnės teismų paslaugų 

kokybės, darbo krūvio tolygumo tarp apylinkių teismų bei didesnių galimybių plėsti teisėjų specializacijos 

galimybes, Teisėjų taryba sudarė tarpinstitucinę darbo grupę pasiūlymams dėl galimo tolesnio apylinkės 

teismų optimizavimo svarstyti ir inicijavo Alytaus bei Plungės apylinkių teismų optimizavimą. Optimizuoti 

Alytaus ir Plungės teismai pradės veikti nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu tam pritars Seimas. 

 

Bendra tendencija – apylinkių teismuose bylų srautai ir darbo krūviai mažėja. 2019 m. beveik visų apylinkių teismų 

rūmų darbo krūviai, lyginant su 2018 m., sumažėjo bei tapo tolygesni. Tik 6 teismo rūmuose (pvz., Kupiškio, 

Pasvalio, Švenčionių), kuriuose darbo krūvis buvo vienas iš mažesnių dar iki teismo reformos, darbo krūvis padidėjo. 

Tam įtakos turėjo bylų perskirstymas, vienodinant darbo krūvius tarp mažiausią ir didžiausią darbo krūvius turinčių 

teismų rūmų.  

 

2019 m. sumažėjo teismų rūmų, kurių darbo krūvis viršijo vidutinį apylinkių teismų darbo krūvį, skaičius.  

10 teismo rūmų darbo krūvis viršijo apylinkių teismų vidurkį (36,70), kai 2018 m. vidurkį (39,98) viršijo 16 teismų 

rūmų.  

 

Vidutinė bylos išnagrinėjimo trukmė 2019 m., lyginant su 2017 m. (iki teismų reformos), sutrumpėjo. Apylinkių 

teismuose civilinės bylos, nagrinėtos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, vidutiniškai išnagrinėtos per 95 dienas 

(2017 m. – 91), baudžiamosios bylos, nagrinėtos pagal bendrąsias proceso taisykles, vidutiniškai išnagrinėtos per 119 

dienų (2017 m. – 126), apygardų administraciniuose teismuose – per 100 dienų (2017 m. – 118). 

 



17 

 

 

VII SKYRIUS 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 
 

2019 m. NTA stiprino teismų komunikacijos sistemą, koordinavo komunikacijos krizių valdymą, kėlė teismų atstovų 

kvalifikaciją komunikacijos srityje, įgyvendino teismų veiklos viešinimo projektus interneto portaluose, spaudoje ir 

radijuje, nuolat skelbė aktualią informaciją Lietuvos teismų interneto puslapyje ir socialiniuose tinkluose, rengė ir teikė 

informaciją žiniasklaidos ir visuomenės atstovams, vykdė nuolatinę žiniasklaidos stebėseną.  

 

Komunikacijos veiklos planuotos ir įgyvendintos atsižvelgiant į atliktų tyrimų rezultatus1 ir nusimatytus planus: 

 

▪ Teismų komunikacijos strategija 2017–2020; 

▪ teismų komunikacijos audito rezultatai; 

▪ žiniasklaidos monitoringo rezultatai – 1 apžvalga; 

▪ vidinės komunikacijos gairės. 

 
 

Svarbiausios 2019 m. Lietuvos teismų veiklos: 

 

▪ Suorganizuotas antrasis Lietuvos teismų sistemos darbuotojų sąskrydis, kuriame dalyvavo daugiau kaip 800 

dalyvių.  

 

▪ Įgyvendintas projektas „Teisingumo kambarys“ – 5 didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai išmėgino teisėjo 

profesiją ir iš arčiau susipažino su teisėjo darbo specifika. Projekto metu parengta per 30 publikacijų 

žiniasklaidoje, 14 įrašų Lietuvos teismų „Facebook’e“ ir „Instagram’e“, organizuoti teisinio švietimo renginiai 

5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Už šį projektą ir inovatyvias bei įkvepiančias idėjas, supažindinančias 

visuomenę su teismų darbu, 2019 m. birželio 7 d. Slovakijoje vykusioje Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ) 

Generalinėje Asamblėjoje Lietuvos teismai buvo apdovanoti „Pozityvaus pokyčio“ apdovanojimu.  

 

▪ Gruodžio 10 d. Lietuvos teismų dienos proga suorganizuotas iškilmingas Teismų sistemos apdovanojimų 

renginys Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, kurio metu apdovanoti 3 Lietuvos teismų sistemai nusipelnę 

asmenys, tarp jų – ir kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. 

 

▪ Sukurta ir visuomenei pristatyta istorinė fotosienelė apie tarpukario Lietuvos moteris teisėjas. Fotosienelė 

2020 m. keliaus po teismus visoje Lietuvoje. 

 

 

Didžiausias 2019 m. teismų komunikacijos iššūkis – kurti artimesnį, draugiškesnį santykį su visuomene, stiprinti 

atviros ir skaidrios institucijos įvaizdį. 

 

 

2019 m. statistika 

 

 
Žiniasklaidos monitoringo žinučių peržiūra – 295 žinutės per dieną, 107 675 per metus (2018 m. – 255  

per dieną, 93 075 per metus). 

 

 272 853 www.teismai.lt lankytojai (2018 m. –  224 433 lankytojai). 

 
1 Tyrimai atlikti įgyvendinant Europos Sąjungos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės pasitikėjimo teismais  

stiprinimas“. 
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    ...  900 teisėjų komentarų žiniasklaidoje (2018 m. – 843). 

 

33 radijo laidos (2018 m. – 13), 80 TV laidų su teisėjų komentarais (2018 m. – 72), 200 žurnalistų   užklausų 

(2018 m. – 130). 

....506 nauji sekėjai Lietuvos teismų „Facebook’e“, iš viso – 10 212 sekėjų (2018 m. – 9706). 

 ... Žinučių    pasiekiamumas – 500 000 auditorija per metus. 

 210 NTA straipsnių ir pranešimų spaudai (2018 m. – 374), teismų – 616 pranešimų (2018 m. – 638). 

 

2019 m. siekta kokybiškai informuoti visuomenę apie teismų veiklą ir sprendimus, priimtus visuomenės 

susidomėjimo sulaukusiose bylose. Informacija apie teismų veiklą visuomenę pasiekė: 

 

▪ www.15min.lt rubrikoje „Tribūna“; 

▪ žurnale TEISMAI.LT (37 straipsniai, pasirodę naujienų portale www.delfi.lt); 

▪ Lietuvos teismų „Facebook’e“; 

▪ interneto svetainėje www.teismai.lt 450 įrašų (2018 m. – 393) ir vidiniame teismų tinkle – 300 įrašų. 

 

Sustiprintas teismo savanorių veiklos koordinavimas 

2019 m. toliau sėkmingai vystyta teismo savanorių tarnybos veikla teismuose: 

 

▪ Savanorių tarnyba veikia 6-iuose Lietuvos teismuose: Vilniaus (miesto apylinkės), Kauno (apylinkės), Šiaulių 

(apygardos ir apylinkės), Panevėžio (apygardos ir apylinkės); 

▪ pagalba suteikta daugiau kaip 4300 asmenų;  

▪ savanoriauta teismuose daugiau kaip 2500 val.;   

▪ suorganizuoti mokymai naujiems savanoriams iš visos Lietuvos (18 dalyvių). 

Šiuo metu šalies teismuose savanoriauja 51 asmuo. 

 

2019 m. ypatingas dėmesys skirtas visuomenės teisiniam švietimui 

 

Suorganizuota daugiau nei 150 socialinių iniciatyvų renginių, atvirų durų dienų teismuose ir NTA.  

 

Dalyvauta projekte „Kultūros naktis“ (teismų veikla pristatyta 600 asmenų).  

 

Inicijuota diskusija Birštone vykstančiame festivalyje „Būtent!“ – „Ar teisingumas žmonių pusėje?“.  

 

Inicijuoti teisinio švietimo projektai „Teisėjas bibliotekoje“ (8 teisėjai aplankė 3 šalies bibliotekas). 

 

Konstitucijos ir Europos teisės dienos proga organizuota nemokamų teisinių konsultacijų diena gyventojams  

„Jūs klausiate – mes atsakome!“ (teisines konsultacijas teismuose suteikė 350 teisininkų, į konsultacijas atvyko 

apie 600 asmenų). 

 

Suorganizuotas naujo formato „Diena su teisėju 2019“ projektas, kuriame 5 studentų poros iš šalies universitetų 

aplankė Vilniaus ir Kauno teismus.   

 

Istorinę teismų ekspoziciją aplankė apie 1200 lankytojų, iš kurių 1000 – moksleiviai.  
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VIII SKYRIUS 

 

TEISMŲ APRŪPINIMAS 

 

 
NTA 2019 m. sėkmingai organizavo teismų pastatų ir jų inžinerinių sistemų remonto ir statybos darbus, teikė teismams 

būtiniausias darbo priemones. 

 

Atlikta: 

 

▪ 11 teismų pastatų ir jų inžinerinių sistemų remonto darbų; 

▪ 3 teismuose atlikti patalpų darbui su įslaptinta informacija įrengimo darbai; 

▪ 6 teismuose praplėstos esamos įeigos kontrolės sistemos; 

▪ 5 teismuose įrengtos priešgaisrinės signalizacijos; 

▪ nupirkti ir instaliuoti 8 oro kondicionieriai; 

▪ nupirktas ir įrengtas 1 neįgaliųjų keltuvas. 

 

Nupirkta: 

 

▪ 45 280 pak. kopijavimo popieriaus; 

▪ 485 000 vokų; 

▪ 1 000 registracijos žurnalų; 

▪ 185 000 bylų viršelių; 

▪ 30 teisėjų ženklų; 

▪ 85 individualiai pasiūtos teisėjų mantijos; 

▪ 98 teisėjų pažymėjimai; 

▪ 82 naujos kvalifikuotų elektroninių parašų laikmenos teisėjams; 

▪ 5 seifai; 

▪ 1 profesionalus mobilus metalo detektorius; 

▪ teismų nekilnojamojo turto ir civilinės atsakomybės draudimo paslaugos; 

▪ teismų apsaugos sistemų vienkartinės techninės apžiūros paslaugos. 

 

Ketvirtus metus iš eilės tęstas teismų tarnybinio transporto atnaujinimas – 2019 m. teismams buvo nupirkti ir perduoti 

3 nauji automobiliai: 

 

▪ Lietuvos apeliaciniam teismui ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui – po vieną mikroautobusą; 

 

▪ Kauno apygardos teismui – vienas lengvasis automobilis (elektromobilis). Kauno apygardos teisme ir NTA įrengta 

po vieną elektromobilių elektros įkrovimo stotelę. 

 

 

Siekiant užtikrinti tinkamas kokybiškas teismo funkcijų vykdymo sąlygas bei teismo paslaugų teikimą teismo proceso 

dalyviams ir visuomenei, 2019 m. buvo tęsiamas 3 investicinių infrastruktūros projektų vykdymas: 

 

▪ pradėtas Vilniaus mieste veikiančių teismų naujo pastato Šeimyniškių g. 28, Vilniuje, rangos darbų viešasis 

(tarptautinis) pirkimas ir gauti bei pradėti vertinti potencialių rangovų pasiūlymai; 

 

▪ sėkmingai tęsti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato rekonstravimo darbai; 

 

▪ tęsti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų naujo pastato statybos darbai. Teismo rūmų 
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persikraustymas į naujas patalpas, įvertinus rangovo vėlavimą užbaigti darbus, planuojamas iki 2020 m. pabaigos. 

 

IX SKYRIUS 

 

TEISMŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 

 

2019 m. portale e.teismas.lt užsiregistravo 14 232 nauji vartotojai. 2019 m. pabaigoje portalo e.teismas.lt paslaugų 

vartotojų skaičius siekė 68 350 (2018 m. – 54 118; 2017 m. – 39 500). 

2019 m. pabaigoje portalu e.teismas.lt naudojosi: 

▪ 1998 advokatai; 

▪ 958 advokato padėjėjai; 

▪ 506 mediatoriai; 

▪ Juridinių asmenų paskyrose (iš viso sukurta 9628 juridinių asmenų prieigos) portale e.teismas.lt 16 616 asmenų 

įtraukti kaip juridinių asmenų atstovai; 

▪ 48 272 kiti fiziniai asmenys. 

 

      2019 m. NTA ir toliau daug dėmesio skyrė LITEKO modernizavimui: 

▪ Įsigytas ir įdiegtas elektroninio pasirašymo komponentas, kuris užtikrina pasirašytų dokumentų atitiktį teisės 

aktams. 

▪ Imtasi priemonių LITEKO2 migravimui iš VĮ Registrų centro į Administracijos valdomą infrastruktūrą. 

▪ Sukurti elektroninės baudžiamosios bylos funkcionalumai LITEKO. 

▪ Nuolatos atnaujinami LITEKO naudojami klasifikatoriai. 

▪ Realizuota LITEKO ir AVNIS integracija. 

▪ Sudiegti LITEKO funkcionalumai dėl LITEKO greitaveikos gerinimo. 
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Tam, kad teismų infrastruktūros komponentai veiktų nuosekliai ir kasdien būtų profesionaliai prižiūrimi (palaikomi), 

įsigytos šios paslaugos bei technika: 

 

▪ 16 nespalvotų ir 25 spalvoti daugiafunkciai įrenginiai teismams; 

 

▪ 21 nešiojamasis ir 239 stacionarūs kompiuteriai teismams; 

 

▪ garso įrangos programinės įrangos priežiūros paslaugos; 

 

▪ Hewlett-Packard tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės aparatinės įrangos pogarantinės priežiūros paslaugos; 

 

▪ teismų infrastruktūros (techninės ir programinės įrangos, įskaitant jų sudedamąsias dalis) pogarantinės 

priežiūros paslaugos; 

 

▪ Vmware programinės įrangos pogarantinės priežiūros paslaugos; 

 

▪ diskinė duomenų saugykla; 

 

▪ LITEKO įrenginių Microsoft programinės įrangos licencijų naujumo garantijos; 

 

▪ teismų pašto serverio migravimas į saugesnę ir patikimesnę aplinką. 

  
 
Be to, 2019 m. teismų informacinė infrastruktūra papildyta programine bei technine įranga: 

 

▪ Įsigyta 10 vnt. nepilnamečių apklausos įrangos komplektų, kurie 2020 m. pradžioje numatomi sumontuoti 

Alytaus apylinkės teisme, Klaipėdos apylinkės teisme, Marijampolės apylinkės teisme, Panevėžio apylinkės 

teisme, Plungės apylinkės teisme, Tauragės apylinkės teisme, Telšių apylinkės teisme, Utenos apylinkės teisme, 

Vilniaus miesto apylinkės teisme ir Vilniaus regiono apylinkės teisme. 

 

▪ Įsigyti 4 vnt. komplektų specialiosios kompiuterinės įrangos ir 4 vnt. specialiosios organizacinės įrangos, 

kuri bus skirta darbui su informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Šią įrangą 2020 m. pradžioje numatoma 

sumontuoti Kauno apygardos teisme, Klaipėdos apygardos teisme, Šiaulių apygardos teisme ir Panevėžio 

apygardos teisme. 

 

 

X SKYRIUS 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

 
2019 metais didelis dėmesys skirtas asmens duomenų apsaugos kultūros stiprinimui teismuose. Siekiama užtikrinti, kad 

asmens duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimus. 

 

2019 m.: 

 

▪ Klaipėdos apygardos teismas atliko pirmąjį teismų sistemoje duomenų tvarkymo operacijos – pokalbių telefonu 

įrašymo – poveikio duomenų apsaugai vertinimą. 
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▪ Parengti ir patvirtinti duomenų tvarkymo operacijų teismuose ir NTA poveikio duomenų apsaugai vertinimo 

atlikimo tvarkos aprašai. 

 

▪ Teisėjų tarybos sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė parengė ir Teisėjų tarybos Teisės aktų projektų rengimo ir 

vertinimo komitetui pateikė pasiūlymus dėl proceso įstatymų pakeitimų asmens duomenų apsaugos reformos 

kontekste. 

 

▪ NTA suorganizuotas teismų darbuotojų susitikimas-diskusija „Asmens duomenų tvarkymas teismuose“, kurio 

metu teismų sistemos duomenų apsaugos pareigūnas atsakė į teismų dažniausiai užduodamus klausimus, 

susijusius su teismo personalo asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimu, 

vertinimu, dokumentavimu, aptarė procesinių dokumentų siuntimo (įteikimo) probleminius aspektus ir kt. 

 

 

 

 

Besiformuojanti BDAR taikymo praktika tvarkant asmens duomenis teismuose sulaukė ir akademinės bendruomenės     

dėmesio: teismų sistemos duomenų apsaugos pareigūnas buvo pakviestas dalyvauti Lietuvos duomenų apsaugos 

pareigūnų asociacijos kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetu organizuotoje praktinėje konferencijoje 

„Pirmieji BDAR taikymo metai: kylantys klausimai ir besiformuojanti praktika“.  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 30 d. priėmė nutartį administracinėje byloje  

Nr. eA-1446-822/2019, kuri aktuali siekiant užtikrinti, kad visuose Lietuvos Respublikos teismuose būtų 

formuojama vienoda praktika vertinant asmenų prašymus pateikti duomenis iš LITEKO. 

 

 

 

 

Teismų sistemos duomenų apsaugos pareigūnas teikė konsultacijas teismų darbuotojams asmens duomenų tvarkymo 

klausimais (iš viso suteikė 101 konsultaciją, iš jų – 73 telefonu, 28 – el. paštu). 
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XI SKYRIUS 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

 
2019 m. NTA teismų poreikiams tenkinti pirko teisėjų ir teismų darbuotojų mokymų, LITEKO modernizavimo, 

Lietuvos teismų sąskrydžio organizavimo paslaugas, teismų patalpų remonto darbus, poligrafinius gaminius, 

kompiuterius, nepilnamečių apklausos įrangą, stebėjimo, apsaugos ir įeigos kontrolės sistemas teismams ir kt.  

 

Palyginti su 2018 m. duomenimis, komisijos (ją sudaro NTA darbuotojai) vykdytų viešųjų pirkimų skaičius beveik 

nekito, o vertė šiek tiek sumažėjo. Taip pat nežymiai sumažėjo pirkimų organizatoriaus atliktų pirkimų skaičius. 
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XII SKYRIUS 

 

VIDAUS AUDITAS 

 

Siekiant veiklos skaidrumo ir efektyvumo, NTA kasmet daug dėmesio skiria vidaus kontrolei.  

2019 m. Vidaus audito skyrius atliko 4 vidaus auditus: 

 

▪ Panevėžio apygardos teisme; 

▪ Klaipėdos apygardos teisme; 

▪ Vilniaus miesto apylinkės teisme; 

▪ Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre. 

 

2019 m. taip pat atliktas reorganizuotų apylinkių teismų (11 apylinkių teismų) archyvų veiklos organizavimo 

efektyvumo vertinimas ir korupcijos rizikos valdymo vertinimas Lietuvos Respublikos teismuose ir NTA. 

Visuose audituotuose subjektuose vidaus kontrolė buvo įvertinta gerai. Auditoriai pateikė 55 rekomendacijas, iš kurių 

19 – didelio reikšmingumo, 20 – vidutinio reikšmingumo, 16 – mažo. 

 

 

XIII SKYRIUS 

 

KOKYBĖS SIEKIS 

 

 
Siekdama užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą teismams ir teismų savivaldos institucijoms bei komisijoms, NTA savo 

veikloje naudoja net kelias vadybos sistemas: 

 

▪ 2012 m. įdiegta NTA kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus (KVS) ir   

užtikrinanti NTA efektyvų valdymą, vidinių procesų rezultatyvumą, racionalų resursų naudojimą atsižvelgiant 

į rizikas ir pokyčius.  

▪ 2014 m. įdiegtas klientų aptarnavimo standartas, padedantis užtikrinti vienodą, standartizuotą teismams bei 

teismų savivaldos institucijoms ir komisijoms teikiamų paslaugų kokybę.  

▪ Taikomas Bendrojo vertinimo modelis (BVM) NTA veiklai gerinti. 

Dažniausiai rekomendacijos buvo teiktos dėl audituotųjų veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų 

veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos. 

 

Pastebėta geroji praktika, kad gerėjančias teismų veiklos vertinimo tendencijas lemia glaudus vidaus auditorių 

bendradarbiavimas bei ryšių palaikymas su teismų vadovais ir specialistais, bendrų tikslų supratimas, skatinantis 

gerinti rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros veiksmingumą bei veiklos efektyvumą. 

Per 2019 m. 

 

1) Apmokyta 15 teismų ir NTA vadovybės atstovų kokybei, kanclerių bei kokybės vidaus auditorių. 

 

2) Atlikti 8 KVS vidaus auditai. 

 

3) Auditus atliko teismų ir NTA kokybės vidaus auditorių grupės. 
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Teismų darbuotojų pasitenkinimo NTA teikiamomis 

paslaugomis apklausos duomenimis, gerėja teismams 

teikiamų paslaugų kokybė: 2019 m. – 4,2 (2018 m. – 

4,04; 2017 m. – 4,1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir toliau išlieka aukštas kokybės tikslų pasiekimas:  

2019 m. šis rodiklis siekė 104,7 proc. (2018 m. –  

98,88 proc.; 2017 m. – 108,12 proc.). 

 

 

 

 

 

2019 m. NTA kaip institucija ir atskiri jos darbuotojai gavo 12 padėkų. 

 

 

XIV SKYRIUS 

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 

 
 

2019 m. rugsėjo mėn. NTA sėkmingai baigė įgyvendinti dvejus metus vykdytą projektą „Visuomenės pasitikėjimo 

teismais stiprinimas“, finansuotą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis. Projekto biudžetas 

siekė daugiau nei 370 000 Eur. 

 

Pagrindinis projekto ,,Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ tikslas – didinti teismų veiklos efektyvumą ir 

stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais, gerinant teismų klientų aptarnavimą, didinant teismų informacijos aiškumą 

ir prieinamumą. 

 

Projekto rezultatai: 

 

1) Atnaujintas asmenų aptarnavimo teismuose modelis 

 

Veiklos įgyvendinimo metu:  

 

▪ atlikta asmenų aptarnavimo teismuose esamos situacijos analizė bei du slaptojo kliento tyrimai teismuose, kurių 

metu įvykdyta 120 vizitų į teismus ir atlikta 520 telefoninių skambučių į teismus, siekiant įvertinti asmenų 

aptarnavimo kokybės lygį teismuose;  

 

▪ atnaujintas ir išleistas Asmenų aptarnavimo teismuose standartas, kuriame nustatyti vienodi asmenų 
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aptarnavimo teisme reikalavimai;  

 

▪ parengtas ir Teisėjų tarybos patvirtintas pavyzdinis asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir 

stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašas;  

 

▪ organizuoti mokymai teismų vadovams ir darbuotojams „Kokybiškas asmenų aptarnavimas teismuose“ ir 

„Lyderystė ir pokyčių vadyba“, kuriuose dalyvavo 300 teismų sistemos atstovų. 

 

Projekto „Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ rezultatai (1 lentelė) 

 

2) Atliktas teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo monitoringas ir parengtos 

rekomendacijos 

 

Veiklos įgyvendinimo metu:  

 

▪ išanalizuota užsienio šalių (Suomijos, Nyderlandų ir Vengrijos) geroji praktika įgyvendinant teismų procesinių 

sprendimų kokybės priemones;  

 

▪ pasiūlyta pavyzdinė koncepcija dėl teismų procesinių sprendimų kokybės standartų stebėsenos, vertinimo 

kriterijų ir jų taikymo procedūrų;  

 

▪ pateiktos rekomendacijos dėl teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo ir jų tobulinimo;  

 

▪ suorganizuoti 2 pažintiniai vizitai į Suomiją ir Nyderlandus, kurių metu 5 teismų sistemos atstovai susipažino 

su teismų sprendimų standartais ir kokybiniais aspektais;  

 

▪ organizuoti mokymai teisėjams ir teisėjų padėjėjams „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų 

taikymas“, juos išklausė 100 dalyvių. 

 

Projekto „Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ rezultatai (2 lentelė) 
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3) Įgyvendintos visuomenės pasitikėjimo teismais didinimo priemonės 

 

Veiklos įgyvendinimo metu:  

 

▪ atlikta visuomenės apklausa dėl pasitikėjimo teismais;  

 

▪ atliktas teismų komunikacijos auditas;  

 

▪ suorganizuotas pažintinis vizitas į Nyderlandus, kurio metu 4 teismų sistemos darbuotojai susipažino su teismų 

vidinės komunikacijos ir organizacinės kultūros principais;  

 

▪ parengta teismų komunikacijos galimybių studija;  

 

▪ suorganizuotos ir įgyvendintos 2 komunikacijos kampanijos: „Išspręsk ginčą taikiai“ ir „Teisingumo 

kambarys“; 

 

▪ organizuoti mokymai „Vidinė komunikacija ir organizacinė kultūra“, „Bendravimas su žiniasklaida ir 

efektyvus bendradarbiavimas“ ir tarptautiniai mokymai „Teisėjo vaidmuo visuomenėje: kaip stiprinti 

pasitikėjimą teismais?“, kuriuose dalyvavo 190 teismų sistemos atstovų. 

 

Projekto „Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ rezultatai (3 lentelė) 

 

2019 m. gegužės 2 d. suorganizuota tarptautinė baigiamoji projekto konferencija „XXI a. teismo vertybė – dėmesys 

žmogui“. 

 

 
2019 m. NTA tęsė projekto „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“, finansuojamo Europos Sąjungos fondų 

investicijų lėšomis, kurio biudžetas siekia daugiau negu 2,5 mln. Eur, įgyvendinimą.  

 

Projekto tikslas – didinti teismų veiklos efektyvumą, sukurti pažangaus teismų išteklių valdymo ir bylų paskirstymo 

modelius bei atnaujinti bylų duomenų tvarkymo procesus ir perkelti juos į elektroninę erdvę.  

 

2019 m. projekto rezultatai: 

 

1) Parengtas pažangus teismų išteklių valdymo modelis 

Veiklos įgyvendinimo metu:  

 

▪ atlikta teismų esamos padėties išteklių valdymo efektyvumo analizė; 

▪ atlikta užsienio šalių (Austrijos, Danijos, Estijos, Nyderlandų) gerosios praktikos analizė; 

▪ parengtas pažangaus teismų išteklių valdymo modelis. 
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2) Parengta bylų skirstymo modelio koncepcija  

 

3) Vykdomas LITEKO II modernizavimas 

Veiklos įgyvendinimo metu: 

 

▪ atliktas LITEKO II modernizavimo 1 iteracijos analizės ir projektavimo etapas, parengta dokumentacija, 

apimanti neprocesinių dokumentų valdymo, apskaitos, paieškos ir DVS administravimo funkcionalumus; 

▪ pradėtas bylų skirstymo modulio sukūrimo viešasis pirkimas; 

▪ parengta statistikos posistemio sukūrimo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentacija. 

 

2019 m. balandžio 29 d. suorganizuota apskritojo stalo diskusija „E.teismų ateitis Lietuvoje“.  

 

2019 m. NTA pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą projektą „Teisminio bendradarbiavimo 

baudžiamosiose bylose plėtojimas“. Projektas įgyvendinamas su Latvijos Respublikos Nacionaline teismų 

administracija ir Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija.  

Projekto tikslas – skatinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir prisidėti prie veiksmingo ir nuoseklaus 

Europos Sąjungos abipusio pripažinimo priemonių taikymo baudžiamosiose bylose. 

2019 m.:  

1) birželio mėn. organizuotas pažintinis vizitas Latvijoje; 

2) rugsėjo mėn. organizuotas pažintinis vizitas NTA ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmuose; 

3) spalio mėn. organizuotas pažintinis vizitas Kroatijoje. 

 

2019 m. NTA aktyviai rengėsi Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos 

„Teisingumas ir vidaus reikalai“ įgyvendinimui.  

2019 m.: 

1) parengta ir patvirtinta programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“  koncepcija; 

2) parengtos pirminės paraiškos programos projektų „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos 

teismuose“ ir „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto 

šeimoje ir dėl lyties aukas“ finansavimui, kuris siekia daugiau nei 7,5 mln. Eur, gauti.  

3) birželio mėn. organizuotas pažintinis vizitas Norvegijos NTA ir Trondheimo miesto apylinkės teisme, kuriame 

dalyvavo 6 teismų sistemos atstovai; 

4) spalio mėn. dalyvauta tarptautinio Sinergijos tinklo renginyje Čekijoje prieš smurtą artimoje aplinkoje ir lyties 

pagrindu bei tarptautinėje konferencijoje „Stambulo konvencija – Europos patirtis“, kuriame dalyvavo 2 teismų 

sistemos atstovai. 
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XV SKYRIUS 

 

MOKYMAI IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
 

 
TEISĖJŲ MOKYMAI 

 

 
Pagal 30 Teisėjų tarybos patvirtintų mokymo programų 2019 m. buvo suorganizuoti 53 mokymai, kuriuose dalyvavo 

1799 dalyviai, iš jų – 1519 teisėjų.  

 

 

2019 m. kvalifikaciją šiuose mokymuose kėlė 78,1 proc. Lietuvoje dirbusių teisėjų. 
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Kaip ir 2018 m., 2019 m. tarp teisėjų buvo populiariausi bendrųjų gebėjimų (psichologijos) mokymai. Į šiuos mokymus 

registravosi po 7–9 dalyvius į 1 vietą. Patys populiariausi buvo mokymai pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo 

programą „Emocinė kompetencija teisėjo darbe: reagavimas į psichologinę agresiją“ (registravosi 9,3 dalyviai į 1 

vietą). 

 

 

NTA darbas organizuojant mokymus pagal Teisėjų 

tarybos patvirtintas mokymo programas buvo įvertintas 

4,8 balo iš galimų 5. NTA paslaugas gerai ir labai 

gerai įvertino 98,1 proc. apklaustų dalyvių.  

 

 

 

 

 

 

125 teisėjai taip pat dalyvavo papildomai NTA organizuotuose ar padėtuose organizuoti mokymuose. Šių mokymų 

partneriai buvo: 

 

▪ Vidaus reikalų ministerija (vykdė projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas 

Lietuvoje stiprinimas“); 

▪ Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdyba; 

▪ Generalinė prokuratūra; 

▪ Lietuvos apeliacinis teismas. 

 

Apie tarptautinių projektų įgyvendinimo metu 2019 m. organizuotus teisėjų mokymus žr. XIV skyriuje „Tarptautiniai 

projektai“. 

 

TEISMŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI 

 

2019 m. išsiskyrė įvairiais mokymais, skirtais ne tik teisėjams, bet ir teismų darbuotojams. 

 

Iš NTA vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis, buvo suorganizuoti 39 kvalifikacijos kėlimo renginiai, kuriuose dalyvavo 966 teismų 

atstovai. 

 

Mokymuose dalyvavo: 

 

▪ teisėjų padėjėjai; 

▪ kancleriai; 

▪ posėdžių sekretoriai; 

ĮDOMU 

 

Bendrai į mokymus pagal Teisėjų tarybos patvirtintas mokymo programas registravosi 3424 dalyviai, t. y. vidutiniškai  

po 2 dalyvius į 1 vietą.  

 

Į  45 proc. mokymų buvo pakviesti dalyvauti visi užsiregistravę teisėjai, į 55 proc. mokymų buvo vykdomos atrankos. 

  

Net 98,2 proc. apklaustų mokymų dalyvių nurodė, kad mokymai jiems buvo naudingi. 
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▪ raštinių darbuotojai; 

▪ teismų psichologai; 

▪ IT specialistai; 

▪ finansininkai; 

▪ personalo specialistai; 

▪ teismų kokybės vadybos specialistai; 

▪ atstovai spaudai ir komunikacijos specialistai; 

▪ lituanistai; 

▪ teismų savanoriai; 

▪ kiti teismų darbuotojai. 

 

Teismų darbuotojų susitikimuose, kuriais siekta pasidalinti gerosiomis praktikomis, sužinoti apie teisinio reguliavimo 

naujoves, dalyvavo: 

 

▪ IT specialistai; 

▪ lituanistai; 

▪ teismų psichologai; 

▪ atstovai spaudai. 

 

Pagal Teisėjų tarybos patvirtintas mokymo programas mokymuose su teisėjais dalyvavo ir 214 teismų darbuotojų. 

Teisėjų padėjėjai taip pat dalyvavo papildomuose teisėjams organizuotuose mokymuose (iš viso – 72 teisėjų 

padėjėjai). 

 

 

Apie tarptautinių projektų įgyvendinimo metu 2019 m. organizuotus teismų darbuotojų mokymus žr. XIV skyriuje 

„Tarptautiniai projektai“. Apie teismų darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose mokymuose žr. skiltyje „Tarptautiniai 

mokymai“. 

 

 

TARPTAUTINIAI MOKYMAI 
 

 

Tarptautiniai mokymai yra Europos teisminės kultūros formavimo ir teisminio bendradarbiavimo stiprinimo priemonė. 

Dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose teisėjams sudaro galimybę susipažinti su ES teisės naujovėmis, jų taikymu 

bei skatina bendros praktikos formavimą. 

 

Lietuvos teisėjai kėlė kvalifikaciją Europos teisminio mokymų tinklo (EJTN), Europos teisės akademijos (ERA), NTA 

organizuotuose bei kitų institucijų rengtuose tarptautiniuose  mokymuose. 2019 m. teisėjai dalyvavo 94 tarptautiniuose 

mokymuose, iš kurių 7 vyko Lietuvoje. Šiuo laikotarpiu mokymuose dalyvavo 340 teisėjų ir teismų darbuotojų.  

AKTUALU 

 

2019 m. buvo priimti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 93–94 straipsnių pakeitimai (2019 m. liepos 16 d. 

redakcija, įstatymo Nr. XIII-2372), kuriais numatyta, kad NTA iš specialios programos lėšų vykdo ne tik teisėjų, bet ir 

teismų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, centralizuotą mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. 

Atitinkamai buvo pakeistos Teisėjų mokymo organizavimo taisyklės ir patvirtintas Teisėjų ir teismų personalo 

komandiruočių į užsienio valstybes išlaidų apmokėjimo iš programos „Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos 

kėlimas“ lėšų tvarkos aprašas. 

 

Nuo rugsėjo mėn. teisėjams ir teismų darbuotojams tapo atvira darbo teisės nuotolinių mokymų platforma. 
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

2019 m. vystydama tarptautinį bendradarbiavimą, NTA dalyvavo ir organizavo (padėjo organizuoti) šiuos tarptautinius 

renginius bei susitikimus:   

 

▪ Lietuvoje lankėsi Tadžikistano, Azerbaidžano, Estijos, Kinijos ir Rumunijos teismų sistemų atstovų 

delegacijos, kurios susitiko su Teisėjų tarybos ir NTA atstovais, lankėsi Kauno apygardos ir Kauno apylinkės 

teismuose. 

 

▪ NTA suorganizavo Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ) projekto „Teismų sistemos nepriklausomumas, 

atskaitomybė ir kokybė“ dalyvių susitikimą. 

 

▪ Įgyvendintas vystomojo bendradarbiavimo projektas „Pagalba Ukrainai įgyvendinant teismų sistemos 

reformą“, kurio tikslas – skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse, prisidedant prie 

teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis 

stiprinimo. Įgyvendinant projektą, buvo surengtas Ukrainos ir Lietuvos atstovų Teisininkų forumas/mokymai. 

 

▪ NTA delegacija dalyvavo Baltijos forume, kuriame buvo pristatytas pranešimas tema „Teismų sistemos 

komunikacija – Lietuvos teismai: mes suprantame, išsprendžiame, paaiškiname!“.  

 

▪ NTA atstovai aktyviai dalyvavo ENCJ pilotinio projekto „Sudėtingų bylų nagrinėjimo proceso tobulinimas“, 

ENCJ projekto „Teismų sistemos nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“, Europos teisminio tinklo (EJN) 

veiklose, Europos Tarybos susitikimuose ir ES Justice Scoreboard veikloje. 

 

▪ NTA prisidėjo organizuojant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Vilniaus apygardos 

administracinio teismo dvidešimties metų įsteigimo paminėjimui skirtus renginius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal EJTN programas mokymuose dalyvavo 122 teisėjai, o organizuotuose ERA – 24 teisėjai. Be teisėjų dar 13 teisėjų 

padėjėjų dalyvavo šių institucijų mokymuose. 

 

2019 m. Mainų programos renginiuose (stažuotės, kurios gali trukti nuo poros dienų iki 1 metų) dalyvavo 40 Lietuvos 

teisėjų, iš kurių viena teisėja išvyko į ilgalaikę 12 mėnesių stažuotę Europos Žmogaus Teisių Teisme. 
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XVI SKYRIUS 

 

NTA 2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas                                               Antanas Jatkevičius 

         

1. Pradėti valstybės investicijų projekto „Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, 

statyba“ pastato statybos darbus. 

 

2. Pradėti įgyvendinti 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo 

finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektus. 

 

3. Stiprinti antikorupcinę kultūrą teismų sistemoje (atsparumas, skaidrumas, atvirumas). 

 

4. Tęsti teismų veiklos optimizavimo iniciatyvas. 

 

5. Plėtoti teismų elektronines paslaugas. 


