
NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2022 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 6P-3-(1.1.E) „DĖL NACIONALINĖS TEISMŲ 
ADMINISTRACIJOS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. gegužės       d. Nr. 6P-     -(1.1.E) 
Vilnius

P a k e i č i u Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymu 
Nr. 6P-3-(1.1.E) „Dėl Nacionalinės teismų administracijos 2022–2024 metų strateginio veiklos 
plano patvirtinimo“ patvirtintą Nacionalinės teismų administracijos 2022–2024 metų strateginį 
veiklos planą (toliau – Planas):

1. Plano III skyriaus „Veiklos prioritetai“ 2 lentelę „Veiklos prioritetai ir juos 
įgyvendinančios programos, priemonės ar projektai“; 

2. Plano IV skyriaus „Programos“ 7 lentelę „Programos uždaviniai, priemonės, 
stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės“:

3. Plano V skyriaus „Valstybei svarbūs projektai, kito Nacionalinės plėtros programos 
valdytojo finansuojami projektai ir 2014–2020 metų planavimo dokumentų įgyvendinimo 
projektai“ 16 lentelę „2022–2024 metų valstybei svarbūs projektai, kito nacionalinės plėtros 
programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai, tęstiniai investicijų projektai, 
2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti skirtos priemonės ir projektai ir asignavimai 
jiems įgyvendinti (tūkst. eurų)“ (pridedama).

Direktorė Natalija Kaminskienė

Parengė
Jurgita Savickienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos 
direktoriaus 2022 m. gegužės     d. 
įsakymu Nr. 6P-    -(1.1.E)

2 lentelė.  Veiklos prioritetai ir juos įgyvendinančios programos, priemonės ar projektai

Nr. Veiklos prioritetas

Programos, 
priemonės ar 

projektai 
įgyvendinantys 

prioritetą

Aprašymas

1. Užtikrinti ilgalaikės teismų 
sistemos vystymosi vizijos 
kūrimą

13-001 „Teismų 
savivaldos 
aptarnavimas ir veiklos 
užtikrinimas“

Norint efektyviai panaudoti turimus išteklius ir 
planuoti būsimus, gerinti teisingumo vykdymo 
procesus, teismų veiklos reglamentavimą bei 
valdymą, būtina įvertinti esamą teismų 
sistemos situaciją ir numatyti ilgalaikius 
pokyčius, siekiant kryptingai ir nuosekliai juos 
įgyvendinti. Ilgalaikės teismų sistemos 
vystymosi vizijos sukūrimas leis teismų 
sistemai aiškiai identifikuoti esamas 
problemas, numatyti ilgalaikes teismų sistemos 
prioritetines kryptis, tikslus, priemones ir 
veiksmus bei norimus pasiekti rezultatus. 

2. Užtikrinti pasirengimą 
teismų darbui su 
modernizuota Lietuvos 
teismų informacine sistema

13-001 „Teismų 
savivaldos 
aptarnavimas ir veiklos 
užtikrinimas“ 
13-004 „Teismų 
informacinių sistemų 
aptarnavimas ir plėtra“
13-006 „Tarptautinių 
projektų 
įgyvendinimas“

Modernizuota Lietuvos teismų informacinė 
sistema pradės veikti nuo 2023 m., todėl 2022 
m. itin svarbu užtikrinti, kad būtų laiku užbaigti 
numatyti ir veiklos pradžiai būtini sistemos 
modernizavimo etapai; taip pat atitinkamai 
atnaujinta sistemos dokumentacija ir kiti susiję 
teisės aktai.

3. Stiprinti antikorupcinę 
kultūrą teismų sistemoje

13-001  „Teismų 
savivaldos 
aptarnavimas ir veiklos 
užtikrinimas“ 

Stiprinant antikorupcinę kultūrą teismų 
sistemoje, numatoma įgyvendinti šakinės 
Lietuvos teismų sistemos korupcijos 
prevencijos veiksmų plano 2022-2025 m. ir jo 
įgyvendinimo priemonių plane 2022-2023 m. 
numatytas veiklas siekiant padidinti 
antikorupcinį sąmoningumą teismų sistemoje, 
užtikrinti veiklos skaidrumą ir atvirumą bei 
koordinuoti korupcijos prevencijos veiklas.
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7 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės
Stebėsenos rodiklių reikšmės

Stebėsenos rodiklio 
kodas

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo 
vienetai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.

Susijęs strateginio 
planavimo dokumentas 

(Vyriausybės programos 
įgyvendinimo planas, 

NPP, PP)
1 2 3 4 5 6 7

1 uždavinys: Aprūpinti teismus centralizuotai perkamomis prekėmis, 
paslaugomis ir turtu, valdyti centralizuotą teismų rezervą

R-13-002-11-01-01 Programos priemonės įvykdymas pagal su Teisėjų taryba suderintą programos 
sąmatą (procentai) 95 95 95 95

1 uždavinio 1 priemonė: Įvertinus teismų poreikius ir programos 
galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą

R-13-002-11-01-01-01 Teismų einamaisiais metais turimų stacionarių ir nešiojamų kompiuterių, ne 
senesnių nei 7 metai, dalies padidinimas nuo bendro teismų kompiuterizuotų 
darbo vietų skaičiaus (procentai)

- 6 6 6

R-13-002-11-01-01-02 Ne senesnių nei 5 metai teisėjų dėvimų mantijų dalis nuo bendro teisėjų 
skaičiaus (procentai) 55 60 65 70

2 uždavinys: Organizuoti priemones, susijusias su teismų savivaldos 
tarptautiniu bendradarbiavimu ir teismų sistemos komunikacija

R-13-002-11-02-01 Programos priemonės įvykdymas pagal su Teisėjų taryba suderintą programos 
sąmatą (procentai) 95 95 95 95

2 uždavinio 1 priemonė: Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, 
susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos 
tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų 
sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu

P-13-002-11-02-01-01 Tarptautinių renginių, kuriuos organizavo ir (ar) juose dalyvavo teismų 
savivaldos institucijų, teismų ar Administracijos atstovai, finansuotų šios 
programos lėšomis, skaičius (vienetai)

10 10 12 12

3 uždavinys: Organizuoti teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų 
remonto darbus

R-13-002-11-03-01 Programos priemonės įvykdymas pagal su Teisėjų taryba suderintą programos 
sąmatą (procentai) 95 95 95 95
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Stebėsenos rodiklių reikšmės

Stebėsenos rodiklio 
kodas

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo 
vienetai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.

Susijęs strateginio 
planavimo dokumentas 

(Vyriausybės programos 
įgyvendinimo planas, 

NPP, PP)
1 2 3 4 5 6 7

3 uždavinio 1 priemonė: Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių 
sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus 
ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą

P-13-002-11-03-01-01 Teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų remontų skaičius (vienetai) 14 20 20 20

4 uždavinys Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos 
ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose

R-13-002-11-04-01 Programos priemonės įvykdymas pagal su Teisėjų taryba suderintą programos 
sąmatą (procentai) 95 95 95 95

4 uždavinio 1 priemonė: Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo 
psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios 
teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas

P-13-002-11-04-01-01 Apmokėtų teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizių skaičius (vienetai) 1600 1600 1700 1700
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16 lentelė. 2022–2024 metų valstybei svarbūs projektai, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai, tęstiniai 
investicijų projektai, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai 
įgyvendinti skirtos priemonės ir projektai ir asignavimai jiems įgyvendinti (tūkst. eurų)

Įgyvendinimo 
terminai (metais)

Bendra 
projekto vertė

Likutinė vertė 
iki 2021 metų

Panaudota lėšų
2021 metais 2022 metais 2023 metais 2024 metais

Projek
to tipas

Nacio
nalinė 

PP, 
nacion
alinės 

PP 
valdyt
ojas

Priemon
ės / 

projekto 
kodas

Įstaigos 
(projekto 

vykdytojo) 
pavadinim

as

Projekto pavadinimas
pradžia pabaiga

Valstybės 
biudžeto 

lėšos

Kiti 
šalti
niai

Valstybės 
biudžeto 

lėšos

Kiti 
šaltiniai

Valstybės 
biudžeto 

lėšos

Kiti 
šaltiniai

Valstybės 
biudžeto 

lėšos

Kiti 
šaltiniai

Valstybės 
biudžeto 

lėšos

Kiti 
šaltiniai

Valstybės 
biudžeto 

lėšos

Kiti 
šaltiniai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VIP 
APD

13-004-
12-02-
01 (TI)

Nacional
inė 
teismų 
administr
acija

Teismų informacinės 
sistemos greitaveikos 
ir saugumo 
užtikrinimas bei 
teismų elektroninių 
paslaugų 
modernizavimas ir 
plėtra

 2020  2024 2549  1952   827  560   115   117  

VIP
APD 13-006-

12-01-
01 (TI)

Nacional
inė 
teismų 
administr
acija

Kokybės, paslaugų ir 
infrastruktūros 
tobulinimas Lietuvos 
teismuose

 2020  2024 6759  6009  135  2103   1405   1410  

Iš viso projektams   9308  7961   962  2663   1520   1527  

_____________________
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