
 

 

NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA 

 

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS 

2022 M. VYKDYMO ATASKAITA 

 

2023 m. sausio 23  d. Nr. 4R-152-(4.34.Mr) 

 

Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) vykdomos ilgalaikės tęstinės 
programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ (toliau – Programa) sąmatos 2022 m. vykdymo ataskaita 

(toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir 
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) 

patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ 
sąmatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 23 punktu. 

2022 m. Programą sudarė 4 priemonės: 
1.1. „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, 

paslaugas ir turtą“; 

2.1. „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“; 

3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų 
planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“; 

4.1. „Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes 
civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas“. 

Iš viso 2022 m. Programai skirta 3396 tūkst. Eur ir panaudota visa suma. Lyginant su 2021 m. 

(Programos biudžetas buvo 2649 tūkst. Eur), Programai skirta bendra asignavimų suma padidėjo 747 tūkst. 
Eur, gavus papildomą finansavimą teismams kompiuterių įsigijimui. 

Palyginus 2020-2022 m. Programų sąmatas, galima matyti, kad keletą metų iš eilės skiriamos lėšos 
ir panaudojamas vis didėja (žiūrėti 1 pav.). 

1 pav. 2020-2022 m. programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ palyginimas 

2022 m. Programos sąmata buvo suderinta su Teisėjų taryba 2022 m. sausio 28 d. protokoliniu 

nutarimu. 2022 m. spalio 28 d. su Teisėjų Taryba buvo suderintas Programos sąmatos pakeitimas. 

Programos priemonių vidiniai pakeitimai buvo suderinti su Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetu 

(toliau – Biudžeto komitetas)  elektroniniuose posėdžiuose (rugpjūčio 22 d., rugsėjo 21-23 d., spalio 11-13 

d., spalio 18-21 d., lapkričio 7-10 d.). 
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Reaguojant į besikeičiančią situaciją (viešuosiuose pirkimuose sutaupius lėšų, tiekėjams 
neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų), Administracijai metų pabaigoje teko dar kartą perskirstyti 
finansavimo srautus tarp priemonių taip, kad teismų aprūpinimui skirtas finansavimas būtų panaudotas 
tikslingai. Programos priemonių vykdymas ir pokytis nuo plano grafiškai pavaizduotas 2 pav., o detalesnė 
informacija ir paaiškinimai pateikiami žemiau tekste bei Ataskaitos 1 priede.  

 2 pav. 2022 m. Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ priemonių vykdymas 

 

47% Programos lėšų panaudota prekių, paslaugų ir turto teismams įsigijimui (1.1. priemonė), 4% – 

teismų sistemos tarnybinėms komandiruotėms, renginiams ir komunikacijai (2.1. priemonė), 39% – teismų 
pastatų ir patalpų, inžinerinių sistemų remontams (3.1. priemonė) ir  10% – teismų skirtų teismo 
psichiatrijos ir psichologijos ekspertizėms apmokėti (4.1. priemonė). 
 

1. Programos priemonei 1.1. „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, 

centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“ (toliau – 1.1. priemonė) 2022 m. buvo 

suplanuota 1601,1 tūkst. Eur, panaudota 1597,5 tūkst. Eur, t. y. 99,8 %.  

Programos 1.1. priemonės planas ir vykdymas grafiškai pavaizduotas 3 paveiksle. Vykdytos veiklos 

trumpai aprašomos žemiau tekste, o detalesnę informaciją galima rasti Ataskaitos 1 priede. 
Administracija, siekdama sistemiškai spręsti kompiuterinės technikos atnaujinimo klausimą 

teismams – mažinti senesnių nei 7 metų kompiuterių skaičių teismuose, nupirko 595 vnt. nešiojamų 
kompiuterių už 862,7 tūkst. Eur. 2022 m. buvo suplanuotas 550 kompiuterių pirkimas, tačiau metų 
pabaigoje sutaupius kitose priemonės dalyse (vaizdo konferencijų įranga teismams bei teismuose 

naudojamos nepilnamečių apklausos įrangos atnaujinimas kainavo pigiau), nupirkta 45 vnt. daugiau.  

Antrąjį metų pusmetį buvo atlikta teismų apklausa dėl IT poreikių patikslinimo. Įvertinus teismų 
pateiktus poreikius bei nustačius prioritetus, metų gale iš rezervo eilutės buvo nupirkti 46 daugiafunkciniai 

įrenginiai teismams už 70,5 tūkst. Eur. Panaudota suma buvo didesnė nei numatyta, kadangi metų gale buvo 

sutaupyta lėšų kitose priemonės dalyse (asmens apsaugos priemonėse bei nepilnamečių apklausos įrangos 
pirkimuose), o metų gale greitai įvykdyti pirkimą ir gauti reikiamą įrangą buvo galimybė tik perkant per 

Centrinės Perkančiosios Organizacijos (CPO) katalogą, kuriame parduodamos įrangos sąrašas yra ribotas. 

Administracija, atsižvelgusi į teismų poreikius ir ribotą laiką, priėmė sprendimą pirkti daugiafunkcinius 

įrenginius (paskirstymą teismams galite matyti 2 priede).   

2022 m. buvo tęsiamas 2016 m. pradėtas teismų tarnybinio transporto atnaujinimas. Atsižvelgus į 
teismų tarnybinio transporto būklę bei teismų išreikštus poreikius, nupirkti 7 automobiliai už 181,2 tūkst. 
Eur.  

Pažymėtina, kad popieriaus kaina per pastaruosius metus išaugo vidutiniškai 65%, todėl išlaidų 
popieriaus ir blankų įsigijimui patirta ženkliai daugiau, nei ankstesniais metais. 2022 m. rugpjūčio 22 d. 
nuotoliniame Biudžeto komiteto posėdyje buvo pritarta spausdinimo popieriaus pirkimų vertės padidinimui 
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iki 140 tūkst. Eur (vietoj planuotų 80 tūkst. Eur, iš viso buvo panaudota 136,1 tūkst. Eur). Blankams įsigyti  
panaudota 40,9 tūkst. Eur, vietoj planuotų 32 tūkst. Eur. Antrąjį metų pusmetį pasibaigus poligrafinių 
gaminių pirkimo sutarčiai, bei neįvykus keliems tarptautiniams poligrafinių gaminių konkursams iš eilės, 
vokai buvo perkami per CPO katalogą o trūkstami bylų viršeliai buvo perkami mažos apklausos būdu. 
Todėl metų pabaigoje pateiktų užsakymų kaina viršijo suplanuotą sumą. Trūkstama suma buvo padengta iš 
sutaupytų mantijų įsigijimui numatytų lėšų. 

Dėl tiekėjo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, mantijų pasiūta mažiau nei planuota, iš 
viso 61 vnt. (planuota pasiūti 70 vnt.) Sutaupytos lėšos metų gale buvo panaudotos pabrangusių blankų 
įsigijimui. 

Kitos Programos 1.1 priemonėje suplanuotos prekės ir paslaugos: ženklų, pažymėjimų, el. parašų ir 
anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas, Infolex duomenų bazės naudojimo paslaugos, teismų 
pastatų draudimo paslaugos, apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos 
buvo teikiamos pagal galiojančias sutartis ir poreikį. 

 

 
3 pav. Programos priemonės 1.1. vykdymas. 

 

Tam, kad teismai galėtų efektyviau vykdyti savo funkcijas tiek nuotoliniu būdu, tiek fizinėse darbo 
vietose, didelis dėmesys buvo skiriamas nešiojamų kompiuterių, valdomų vaizdo konferencijų kamerų, 
daugiafunkcinių aparatų bei nepilnamečių apklausos įrangos ir kt. įsigijimui.  

4 paveiksle pavaizduota informacija apie teismams iš Programos 1.1. priemonės lėšų nupirktą turtą, 
o paskirstymas pagal teismus pateikiamas Ataskaitos 2 priede. 

 

 
4 pav. 2022 m. nupirkto turto sąrašas. 
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2. Programos priemonei 2.1. „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“ (toliau 

– 2.1. priemonė) 2022 m. buvo suplanuotos 145 tūkst. Eur išlaidos, o panaudota 142,3 tūkst. Eur, t. 

y. 96,5%. 

Programos priemonės 2.1. planas ir vykdymas pavaizduotas 5 paveiksle. Vykdytos veiklos trumpai 

aprašomos žemiau tekste, o detalesnę informaciją galima rasti Ataskaitos 1 priede. 

 

 
5 pav. Programos priemonės 2.1. vykdymas. 

 

Įgyvendinant su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusias veiklas buvo panaudota 41,3 tūkst. Eur 

(planuota 40,9 tūkst. Eur).  

2022 m. Teismų sistemos atstovai dalyvavo 16-oje tarptautinio bendradarbiavimo renginių: 7 ENCJ 
ir 9 kituose tarptautiniuose renginiuose. Suorganizuota tarptautinė konferencija „Teismai šių dienų 
demokratijoje. Ar de facto sutampa su de jure?“, kurioje dalyvavo apie 70 asmenų. Organizuoti užsienio 
delegacijų priėmimai iš JAV, Latvijos ir Lenkijos. Iš 2.1. priemonės lėšų buvo finansuotas Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo leidinys, kuriame analizuojami Europos Sąjungos teisės ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos principų įgyvendinimo Lietuvos 
administracinėje teisėje aspektai. 

 Vykdant reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimo veiklas 
buvo panaudota 36,9 tūkst. Eur (planuota 40 tūkst. Eur).  

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme organizuoti keli renginiai: Lietuvos teismų veiklos tobulinimo 
vizijos projekto pristatymas bei diskusija „Karo nusikaltimai: tarp moralės ir įstatymo“. Taip pat buvo 

organizuotas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021” rezultatų aptarimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos 
atstovais bei Lietuvos teismų vadovais, Lietuvos teismų dalyvavimas Birštone vykusiame diskusijų 
festivalyje „Būtent“ ir kiti teismų veiklai viešinti skirti renginiai. Organizuojant renginius sutaupyta suma 

buvo perskirstyta į 3.1. priemonės Šiaulių apygardos pastato remonto eilutę. 
Rugsėjo 16 d. viešbutyje „Villon“ Ežerėlių k. Vilniaus raj. suorganizuotas Visuotinis teisėjų 

susirinkimas, kuriame dalyvavo 410 iš 716 teisėjų ir svečiai iš svarbiausių Lietuvos institucijų. Susirinkime 
priimta Rezoliucija dėl situacijos Lietuvos Respublikos teismuose, kuria teisėjai atkreipė dėmesį į itin 
prastą teismų finansinę situaciją (nepakankami ištekliai teismų bendruomenės atlyginimams, pašto 
išlaidoms ir kt.) bei pristatytos svarbiausios teismų savivaldos ataskaitos. 
 

3. Programos priemonei 3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų 
būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų 
vykdymą“ (toliau – 3.1. priemonė) buvo suplanuota 1306,9 tūkst. Eur, o panaudota 1313,1 tūkst. Eur. 

Programos 3.1. priemonės dalių vykdymas ir pokytis nuo plano grafiškai pavaizduotas 6 pav., o 
detalesnė informacija apie kiekvieną veiklą atskirai pateikiama Ataskaitos 1 priede ir žemiau tekste.  
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Paminėtinas Klaipėdos apygardos teismo pastato remontas, kuris buvo planuojamas keletą metų iš 
eilės, tačiau įgyvendintas tik 2022 m. Klaipėdos apygardos teismo salė pertvarkyta į 3 patalpas, atnaujinus 
inžinerinius tinklus, apšvietimą, oro kondicionavimą. Suremontuotas nutrupėjęs pastato fasadas bei įsigytas 
teismo pastato remonto projektas. Pagal parengtą projektą etapais bus galima atlikti teismo remonto darbus, 
užtikrinant bent minimalų teismo darbo sąlygų pagerinimą ir saugų pastato eksploatavimą. Minėtiems 
darbams atlikti sumokėta 298,5 tūkst. Eur. 

 

 
6 pav. Programos priemonės 3.1. vykdymas. 

 

Įvykdytas esminis teismo darbo sąlygų pagerinimas Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose: 
atlikti patalpų vidaus apdailos darbai, viduje įrengtas pandusas ir sanitarinis mazgas, pritaikytas žmonėms 
su negalia, atlikti elektrotechnikos, oro kondicionavimo sistemos, apsauginės signalizacijos ir 
telekomunikacijų montavimo ir/ar remonto darbai. Remontas kainavo 244,3 tūkst. Eur. 

Svarbu paminėti, kad 2022 m. buvo tęsiamas teismų patalpų pritaikymas neįgaliesiems: Panevėžio 
apylinkės teismo Kupiškio rūmų pastato Kupiškyje įėjimas pritaikytas žmonėms su negalia, sumontuotas 

naujas nuožulnus keltuvas Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose, Vilniaus regiono apylinkės teismo 
Švenčionių rūmuose atliktas tualeto patalpų paprastasis remontas, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos 
rajono rūmuose atliktas tualeto patalpų remontas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo laiptai pritaikyti 
žmonėms su negalia ir įrengti nauji turėklai ir įspėjamieji taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus indikatoriai, 
atitinkantys ISO 21542:2011 standartą. Minėti darbai kainavo iš viso 76,8 tūkst. Eur. 

Šiaulių apygardos teismo rūsio patalpų inžinerinių tinklų (šildymo, vandentiekio, buitinių nuotekų 
ir elektros) atskirų ruožų paprastojo remonto darbai kainavo brangiau nei planuota, vietoj 53,4 tūkst. Eur 
panaudota 62,7 tūkst. Eur, gruodžio mėn. paaiškėjus papildomiems darbams (elektros kabelio klojimas 
mūro sienoje), kurie buvo būtini tinkamai užbaigti sutarties vykdymą. Trūkstama suma buvo padengta iš 
sutaupytų rezervo lėšų bei 2.1. priemonės renginiams skirtos sutaupytos sumos. 

Rezervo avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams visos sumos neprireikė, 
todėl sutaupyta suma metų gale buvo perskirstyta Šiaulių apygardos teismo remonto trūkstamai sumai 
padengti. 
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Kondicionieriams, nepertraukiamo maitinimo šaltiniams ir kitai įrangai įsigyti panaudota 68,8 tūkst. 
Eur vietoj planuotų 63 tūkst. Eur, metų gale nupirkus vėsinimo sistemos šalčio mašiną Klaipėdos apylinkės 
teismui, kuri kainavo brangiau nei planuota (trūkstama suma padengta iš 1.1. priemonės sutaupymų). 

Kadangi 2022 m. dėl pavėlinto paraiškų teikimo proceso nebuvo galimybės įrengti saulės elektrinės 

Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose, rugsėjo 21-23 d. vykusiame elektroniniame posėdyje Biudžeto 
komitetas pritarė dėl saulės elektrinės įrengimui reikiamų lėšų suplanavimo 2023 m. Programos sąmatoje. 

 

4. Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes 

civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas buvo sumokėta 343,1 

tūkst. Eur, o patikslintas planas buvo – 343 tūkst. Eur.  

Iš viso per 2022 m. metus iš teismų buvo gautos 1435 sąskaitos-faktūros ekspertizėms apmokėti 
(detaliau žr. Ataskaitos 4 priedą), 215 sąskaitomis - faktūromis daugiau nei 2021 m. (buvo 1220 vnt.). 

 

 
7 pav. Atlikti mokėjimai už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes pagal teismų 

pateiktas sąskaitas 2019-2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.

Gautos sąskaitos-faktūros 1671 1348 1220 1435

Atlikta mokėjimų, tūkst. Eur 333 383,76 341,58 343,1

Skola metų gale 111,5 50 0 0
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Ataskaitos 1 priedas 

 

 

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS 2022 M. VYKDYMAS 

 

Priemonė Nr. 
Priemonės dalies 
pavadinimas 

2022 m. 

sąmata, 
tūkst. 
Eur 

Priemonės/ 
priemonės dalies 
koordinatorius  

Panaudota    

2022 m.  Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas 

tūkst. 
Eur 

Proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IŠ VISO PROGRAMAI: 3396,0  3396,0 100%  

1.1. Įvertinus 
teismų poreikius ir 
programos 

galimybes, 

centralizuotai pirkti 

teismams prekes, 

paslaugas ir turtą  

Iš viso 1.1. priemonei: 1601,1  1597,5 99,8%  

1.1.1. 

Blankai (bylų 
viršeliai, vokai, 
žurnalai ir kt.)  

32 

Ričardas 
Strazdauskas,  

Turto valdymo sk. 

40,9 128% 

Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) teismams 
perkami atsižvelgiant į teismų faktinius poreikius. Pabrėžtina, 
kad dėl susiklosčiusios situacijos rinkoje (Rusijos sukeltas 
karas Ukrainoje, infliacija, medžiagų trūkumas ir t. t.) 
popieriaus gaminiai buvo žymiai brangesni ir pareikalavo 

didesnio finansavimo, nei ankstesniais metais (tiek 2021 m., 

tiek ir 2020 m. šiems poreikiams buvo panaudota po 30 tūkst. 
Eur).  

1.1.2. 
Spausdinimo 

popierius 
136,1 

Ričardas 
Strazdauskas,  

Turto valdymo sk. 

136,1 100% 

2022 m. teismams nupirkta 32,5 tūkst. pakuočių (pakuočių 
(pagrinde B klasės) spausdinimo popierius pagal teismų 
pateiktą poreikį, vidutinė pakuotės kaina sudarė 4,19 Eur su 

PVM. Paminėtina, kad per pastaruosius metus popieriaus 

kaina išaugo vidutiniškai 65%, todėl 2022 m. lėšų popieriui 
įsigyti panaudota ženkliai daugiau, nei ankstesniais metais, 

pvz.: 2021 m. popieriaus buvo nupirkta 30,4 tūkst. pakuočių 
už 76,8 tūkst. Eur (t. y. 2,54 Eur su PVM / pak.), 2020 m. A 

klasės popieriaus buvo nupirkta 38,7 tūkst. pakuočių už 
99,2 tūkst. Eur (t. y. 2,56 Eur su PVM / pak.). 

1.1.3. Teisėjų mantijos  33 

Ričardas 
Strazdauskas,  

Turto valdymo sk. 

19,9 60% 

2022 m. buvo pateiktas užsakymas 70 vnt. teisėjų mantijų, 
tačiau dėl tiekėjo vėlavimo vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus, mantijų pasiūta mažiau nei planuota, iš viso 

61 vnt. Vienos mantijos siuvimo kaina yra 326,70 Eur. 

Sutaupytos lėšos buvo panaudotos blankų įsigijimui. 

1.1.4. Teisėjų ženklai 1 
Ričardas 
Strazdauskas,  

1,0 98% 
2022 m. pagaminti ir įsigyti 9 teisėjų ženklai. 
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Turto valdymo sk. 

1.1.5. Teisėjų pažymėjimai  2 

Alina 

Dokutovičienė,  
Teisės ir 
administravimo 

departamento 

Administravimo sk. 

1,8 90% 

Per 2022 m. teisėjams pagaminta ir išduota 92 teisėjų 
pažymėjimai ir 2 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų 
pažymėjimai, viso 94 vnt. 

 

1.1.6. 

El. parašai ir 
anksčiau išduotų 
parašų sertifikatų 
atnaujinimas 

(teisėjams) 

9 

Dovilė 
Trimbelienė,  
Teisės ir 
administravimo 

departamento 

Administravimo sk. 

8,2 91% 

Per 2022 m. buvo įsigyta 85 vnt. kvalifikuotų elektroninių 
parašų laikmenų naujai paskirtiems teisėjams, 
nebeatitinkančių ES reikalavimų laikmenų ir nepataisomai 
sugedusioms laikmenoms pakeisti, t. p. apmokėta už teisėjų 
sertifikatų atnaujinimo, sertifikatų duomenų keitimo, 
elektroninių parašų laikmenų atblokavimo paslaugas.  

1.1.7. 
Infolex duomenų 
bazės naudojimas  26,4 

Laisvis Cininas,  

Informacinių 
technologijų sk. 

26,4 100% 

Sumokėtas Infolex sistemos abonementinis mokestis už 
laikotarpį nuo 2022-04-01 iki 2023-03-31. Paslauga teikiama 

1700 teismų naudotojų. 

1.1.8. 
Teismų pastatų 
draudimo paslaugos 

15,4 

Ričardas 
Strazdauskas,  

Turto valdymo sk. 

15,4 100% 

Teismų nekilnojamojo turto ir civilinės atsakomybės, 
susijusios su teismų valdomais pastatais (patalpomis) bei 
teritorijomis, draudimo paslaugos galioja nuo 2022-09-14 iki 

2023-09-13 įskaitytinai, o civilinės atsakomybės nuo 2022-

11-01 iki 2023-10-31.  

1.1.9. 

Apsaugos sistemų 
teismuose techninės 
priežiūros ir 
aptarnavimo 

paslaugos 

35 

Ričardas 
Strazdauskas,  

Turto valdymo sk. 

37,8 108% 

Per 2022 m. teismuose buvo atlikta apsaugos sistemos 

programavimo bei remonto darbų už 10,1 tūkst. Eur, dar 3,6 

tūkst. Eur panaudota apsaugos sistemos medžiagų 
pakeitimui.  

Visuose teismuose buvo atlikta nuolatinė apsaugos sistemų 
priežiūra už 12,1 tūkst. Eur. 

12 tūkst. Eur sumokėta už metinį apsaugos sistemos „Lenel 
On Guard Pro“ programinės įrangos gamintojo palaikymą bei 
atnaujinimą iki naujausios versijos, įskaitant nutolusių darbo 
vietų programinės įrangos atnaujinimą teismams, kurios 
reikalingos tinkamam ir sklandžiam apsaugos sistemų darbui. 
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1.1.10. 

Asmens apsaugos 

priemonių rezervas 
ir kitos su COVID-

19 ligos valdymu 

susijusios išlaidos 
kt. 

30 
Romas Filipavičius,  
Turto valdymo sk. 

11,1 37% 

Atsižvelgiant į tai, kad apsaugos priemonių poreikis 2022 m. 

ženkliai sumažėjo, be to, 2021 m. gruodžio mėn. teismams 
buvo nupirktas nemažas asmens apsaugos priemonių 
(apsauginių veido skydelių, vienkartinių medicininių kaukių 
ir kombinezonų, dezinfekcinio skysčio ir kt.) rezervas, 

asmens apsaugos priemonių buvo nupirkta mažiau. 

9,1 tūkst. Eur panaudota 300 tūkst. vnt. vienkartinių kaukių 
įsigijimui ir 2 tūkst. Eur greitiesiems COVID-19 testams 

įsigyti (3,5 tūkst. vnt.). 

Sutaupytos lėšos buvo panaudotos daugiafunkcinių įrenginių 
teismams įsigijimui. 

1.1.11. 
Klientų aptarnavimo 
kokybės gerinimas 

0 

Dalia Krivickienė,  
Teisės ir 
administravimo 

departamento 

Administravimo sk. 

0 0% 

2022 m. rugpjūčio 23-25 d. elektroniniame Biudžeto ir 
investicijų komiteto posėdyje buvo pritarta šios veiklos 
įgyvendinimą atidėti 2023 m. O pirminėje sąmatoje šiai 
veiklai suplanuota 10 tūkst. Eur suma, Komitetui pritarus, 

buvo panaudota spausdinimo popieriui įsigyti. 

1.1.12. 
Kompiuteriai 

teismams 
776 

Kęstutis Maškė, 
Informacinių 
technologijų sk. 

862,7 111% 

Teismams nupirkti 595 nešiojami kompiuteriai. 2022 m. buvo 
suplanuotas 550 kompiuterių pirkimas, tačiau metų pabaigoje 
sutaupius kitose priemonės dalyse, nupirkta 45 vnt. daugiau. 
Kompiuteriai teismams paskirstyti taip, kad mažėtų senesnių 
nei 7 metų kompiuterių skaičius teismuose. Informacija apie 
kompiuterių paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 2 
priede.  

1.1.13. 
Automobiliai 

teismams 
181,2 

Ričardas 
Strazdauskas,  

Turto valdymo sk. 

181,2 100% 

Už 59,1 tūkst. Eur buvo nupirkti du nauji lengvieji 

automobiliai (elektromobiliai) teismams: Kauno apylinkės 
teismui ir Vilniaus miesto apylinkės teismui. 
Už 122,1 tūkst. Eur nupirkti dar penki nauji lengvieji 

automobiliai (hibridai) teismams: Utenos apylinkės teismui, 
Plungės apylinkės teismui, Šiaulių apylinkės teismui, 
Regionų apygardos administraciniam teismui ir Klaipėdos 
apygardos teismui. Klaipėdos apygardos teismui numatytą 



4 

Priemonė Nr. 
Priemonės dalies 
pavadinimas 

2022 m. 

sąmata, 
tūkst. 
Eur 

Priemonės/ 
priemonės dalies 
koordinatorius  

Panaudota    

2022 m.  Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas 

tūkst. 
Eur 

Proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

automobilį, dėl užsitęsusios gamybos, planuojama pristatyti 
2023 m. kovo  mėnesį. 

1.1.14. 

Nepilnamečių 
apklausos ir kita 

įranga  
120 

Kęstutis Maškė, 
Informacinių 
technologijų sk. 

35,4 29% 

Nupirkti 33 kompl. nepilnamečių apklausos įrangos 

(nešiojamas kompiuteris, vaizdo kamera skirta vaizdo bei 
garso signalo transliavimui vaizdo konferencijos metu ir 

bevielė ausinių sistema). Reikiamos įrangos kiekis ir 
paskirstymas  pagrįstas teismų poreikiais. Sąrašas teismų, 
kuriems nupirkta nepilnamečių apklausos kambarių įranga 
pateikiamas 2 priede. Kadangi šiame pirkime buvo sutaupyta 
lėšų, jos buvo panaudotos kompiuterių teismams įsigijimui.  

1.1.15. 
Vaizdo konferencinė 
įranga ir licencijos 

139 

Laisvis Cininas,  

Informacinių 
technologijų sk. 

122,8 88% 

2022 m. buvo sumokėtas 28,3 tūkst. Eur likutis už 2021 m. 
įsigytą vaizdo konferencinę įrangą: pagal 2021 m. sutartį už 
113 tūkst. Eur įsigyta 3 vnt. stacionarios vaizdo 
konferencinės įrangos komplektai (su diegimu, montavimu ir 
24 mėnesių konsultavimu įrangos buvimo vietoje) ir 2 vaizdo 
konferencijų įrašų įrenginiai, kurie integruojami į turimą 
centralizuotą vaizdo konferencijų sistemą su gamintojo 
palaikymu 24 mėn. Be to, už 94,5 tūkst. Eur buvo nupirkta 90 
vnt. valdomų vaizdo konferencijų kamerų. Sąrašas teismų, 
kuriems nupirkta įranga, pateikiamas 2 priede. Šioje 
priemonės dalyje sutaupytos lėšos metų gale panaudotos 
papildomiems daugiafunkciniams įrenginiams įsigyti.  

1.1.16. 
Teismų programinė 
įranga 

25 

Mažvydas 
Večorskis,  
Informacinių 
technologijų sk. 

26,3 105% 

Nupirkta 93 vnt. biuro programų paketų programinės įrangos 
licencijų Microsoft Office 2021 Home & Business už 18,7 

tūkst. Eur teismų kompiuterinių darbo vietų naudojamai 
nesaugiai ir gamintojo nebepalaikomai Microsoft 

programinei įrangai pakeisti. Už 7,5 tūkst. Eur buvo nupirkta 

kompiuterinio inventorizavimo programinė įranga ir 6000 
vnt. licencijų, kas sudarys galimybę administruoti tinklo 

mazgus nuotoliniu būdu. 

1.1.17. 
Teismų IT įrangos 
rezervas 

40 Laisvis Cininas,  70,5 176% 
Teismams nupirkti 46 daugiafunkciniai įrenginiai. Metų gale 
sutaupius lėšų kitose priemonės dalyse, daugiafunkcinių 
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Informacinių 
technologijų sk. 

įrenginių buvo nupirkta daugiau nei planuota. Kadangi 

kopijavimo įranga teismuose dažnai techniškai susidėvi ar 
genda, vykdomas jos nuolatinis atnaujinimas. 

Daugiafunkcinių įrenginių paskirstymas teismams 

pateikiamas Ataskaitos 2 priede.  

2.1. 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 

Iš viso 2.1. priemonei: 145   142,3 98,2%  

2.1.1. 

Tarptautinio 

bendradarbiavimo 

organizavimas  

40,9 

Monika 

Kontrauskienė, 

Mokymų ir 
tarptautinio 

bendradarbiavimo 

sk. 

41,3 101% 

Teismų sistemos atstovų dalyvavimo tarptautinių tinklų ir 
kituose tarptautiniuose renginiuose išlaidoms apmokėti ir su 
Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) veiklomis 

susijusioms išlaidoms padengti (dalyvavimas projektuose bei 
kitose tinklo veiklose) panaudota 13,7 tūkst. Eur. 

Per 2022 m. dalyvauta 16 tarptautinio bendradarbiavimo 

renginių: 7 ENCJ ir 9 kituose tarptautiniuose renginiuose, 

kuriuose dalyvavo Teisėjų tarybos, teismų ir Administracijos 
atstovai (detaliau žr. Ataskaitos 3 priedą). 
2022 m. balandžio 28-29 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
Pirmininko vizito Lietuvoje organizavimui panaudota 2,9 

tūkst. Eur. 

Tarptautinės konferencijos „Teismai šių dienų demokratijoje. 
Ar de facto sutampa su de jure?“, įvykusios Vilniuje gegužės 
26 d. organizavimui (renginio organizavimo paslaugos, 

konferencinių patalpų nuomos, vertimo įrangos nuomos, 
techninio aptarnavimo ir maitinimo paslaugos), kurioje 

dalyvavo apie 70 asmenų, organizavimui panaudota 10,6 

tūkst. Eur. 

Sumokėtas ENCJ narystės mokestis – 3,8 tūkst. Eur. 
2022 m. rugsėjo 29-30 d. Lietuvos teisėjų asociacija 
organizavo Baltijos valstybių teisėjų asociacijų tarybos 
konferenciją, kuri įvyko Šakių raj. Konferencijos salės nuoma 
su įranga, kavos pertraukos, maitinimas, edukacinė vakarienė 
kainavo 1,0 tūkst. Eur. 
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Užsienio teisėjų delegacijų priėmimo organizavimui 
Lietuvoje per 2022 m. panaudota 1,5 tūkst. Eur (birželio 14 
d. Lietuvoje lankėsi Federalinio magistrato teisėjai iš JAV. 
Birželio 27-28 d. Lietuvoje lankėsi Latvijos Teisėjų tarybos 
pirmininkas su delegacija. Rugsėjo 28 d. Lietuvos 
vyriausiame administraciniame teisme priimta Lenkijos 

teisėjų delegacija). 
Su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusių dokumentų, 
prezentacijų ir teisės aktų vertimo paslaugoms pirkti bei 
reprezentacinėms išlaidoms panaudota iš viso 2,0 tūkst. Eur. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo leidinio, 

kuriame analizuojami įvairūs Europos Sąjungos teisės ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos principų įgyvendinimo Lietuvos 
administracinėje teisėje aspektai, spaudos darbams panaudota 

5,8 tūkst. Eur. 

2.1.2. 

Reprezentacinių ir 
komunikacijos 

priemonių bei 
renginių Lietuvoje 
organizavimas  

40 
Rūta Andriuškaitė,  
Komunikacijos sk.  

36,9 92% 

Lietuvos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos 
elektroninių ataskaitų dizaino, maketavimo, trumposios 
ataskaitos vertimo į anglų kalbą darbams bei fotografavimui, 
LR teisėjų etikos kodekso praktinio vadovo maketavimo 
paslaugoms panaudota 4,1 tūkst. Eur. 
Teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAI.LT“ leidybai 
(maketavimui, fotografo paslaugoms) panaudota 11,5 tūkst. 
Eur.   

Teismų sistemos renginiams organizuoti (renginių 
aptarnavimo, diskusijų vedimo, fotografavimo, filmavimo ir 
kt. paslaugoms) panaudota 3,0 tūkst. Eur. 2022 m. rugsėjo 
2–3 d. Birštone suorganizuotas Teismų veiklai viešinti skirtas 
renginys; spalio 18 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 
organizuotas renginys, kuriame pristatytas Lietuvos teismų 
veiklos tobulinimo vizijos projektas bei atliktų apklausų 
rezultatai, vyko diskusija; lapkričio 24 d. Lietuvos 
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Aukščiausiajame Teisme vyko diskusija „Karo nusikaltimai: 
tarp moralės ir įstatymo“. 
Teismų sistemos renginiams organizuoti (renginių 
aptarnavimo, diskusijų vedimo, fotografavimo, filmavimo ir 
kt. paslaugoms) panaudota 3,0 tūkst. Eur. Už šias skirtas 
lėšas 2022 m. buvo organizuotas „Lietuvos korupcijos 
žemėlapis 2021” rezultatų aptarimas su Specialiųjų tyrimų 
tarnybos atstovais bei Lietuvos teismų vadovais, Lietuvos 
teismų dalyvavimas Birštone vykusiame diskusijų festivalyje 
„Būtent“, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme renginys, 
kuriame pristatytas Lietuvos teismų veiklos tobulinimo 
vizijos projektas bei atliktų apklausų rezultatai, tame pačiame 
teisme kartu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centru vyko kartu organizuota diskusija „Karo 
nusikaltimai: tarp moralės ir įstatymo“. Be to, lėšos buvo 
panaudotos edukaciniams renginiams „Kultūros naktis“, 
„Open house“ organizuoti. Didinant sklaidą apie teisines 
naujoves, įsigaliojusias nuo 2023 m. buvo įsigytos reklaminių 
skydelių (banerių) maketavimo, jų adaptavimo Lietuvos 
socialiniams tinklams ir spaudos darbai, kuriems įsigyti buvo 
panaudota 1,1 tūkst. Eur. 
Lietuvos teismų dienos minėjimo organizavimas (renginio 

vedėjas ir programinė dalis, įgarsinimas, fotografavimas bei 
aptarnavimas) kainavo 7,7 tūkst. Eur. Šio renginio metu 
buvo įteikti teismų sistemos apdovanojimai labiausiai 
nusipelniusiems asmenims bei paskelbti ir apdovanoti 

konkurso „Diena su teisėju“ nugalėtojai. Minėto projekto 
nugalėtojams – studentams ir moksleiviams, kurie  po 

susitikimo su teisėjais sukūrė vaizdo klipus apdovanoti buvo 
nupirkti prizai (6 belaidės nešiojamos garso kolonėlės ir 2 
planšetiniai kompiuteriai) ir panaudota 0,9 tūkst. Eur.   

Žiniasklaidos monitoringo paslaugai išleista 3,1 tūkst. Eur.  
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Vidiniams renginiams, naujienlaiškių teismų bendruomenei, 
reprezentacijai panaudota 5,5 tūkst. Eur. Buvo nupirkti 

reprezentacijai skirti Kalėdiniai sveikinimo atvirukai, skirti 
Lietuvos ir užsienio atstovų pasveikinimui, gėlės, rėmeliai, 
maišeliai ir kt.  
Organizuojant renginius sutaupyta suma buvo perskirstyta į 
3.1. priemonės Šiaulių apygardos pastato remonto eilutę. 

2.1.3. 

Visuotinio teisėjų 
susirinkimo 

organizavimas 

64,1 
Rūta Andriuškaitė,  
Komunikacijos sk.  

64,1 100% 

2022-09-16 viešbutyje „Villon“ Ežerėlių k. Vilniaus raj. 
įvyko Visuotinis teisėjų susirinkimas, kuriame dalyvavo 410 

iš 716 teisėjų ir svečiai iš svarbiausių Lietuvos institucijų. 
Susirinkime priimta Rezoliucija dėl situacijos Lietuvos 
Respublikos teismuose, kuria teisėjai nori atkreipti dėmesį į 
itin prastą teismų finansinę situaciją (nepakankami ištekliai 
teismų bendruomenės atlyginimams, pašto išlaidoms ir kt.) 
bei pristatytos svarbiausios teismų savivaldos ataskaitos. 
Šio renginio organizavimui panaudota 64,1 tūkst. Eur, iš jų:  
- renginio vietos nuomos ir renginio dalyvių maitinimo 
paslaugos kainavo 35,1 tūkst. Eur;  

- vedėjams/muzikos atlikėjams sumokėta 12,1 tūkst. Eur; 

techninės dalies įgyvendinimo paslaugos (įrangos 
aptarnavimo ir priežiūros paslaugos) kainavo 10 tūkst. Eur; 

- renginio filmavimo paslaugos ir diskusijos montavimo 

darbai kainavo 1,8 tūkst. Eur;  

- transporto paslaugos bei kitos prekės ir paslaugos 
(kaklajuostės, maketavimas, spaudos darbai ir kt.) kainavo 
5,1 tūkst. Eur. 

3.1. Įvertinus 
teismų pastatų ir 
patalpų bei 
inžinerinių sistemų 
būklę, pagal 
parengtą remonto 

Iš viso 3.1. priemonei: 1306,9   1313,1 100,5%  

3.1.1. 

Klaipėdos 
apygardos teismo 

pastato remonto 

projektavimo darbai 

ir paprastasis 

298,5 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

298,5 100% 

Atlikti Klaipėdos apygardos teismo pastato salės paprastojo 
remonto darbai; salė pertvarkyta į 3 patalpas, atnaujinus 

inžinerinius tinklus, apšvietimą, oro kondicionavimą ir kt. 
Darbai kainavo 231 tūkst. Eur. 
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Priemonė Nr. 
Priemonės dalies 
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2022 m. 

sąmata, 
tūkst. 
Eur 

Priemonės/ 
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Panaudota    

2022 m.  Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas 

tūkst. 
Eur 

Proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

darbų planą pirkti 
remonto darbus ir 

turtą bei prižiūrėti 
darbų vykdymą 

remontas (salės 
pertvarkymas į 3 
patalpas bei 

nutrupėjusio fasado 
remontas)  

Teismo pastato nutrupėjusio fasado remontas kainavo 31,6 

tūkst. Eur.  
Už 35,9 tūkst. Eur įsigytas teismo pastato remonto projektas. 

Pagal turimą projektą etapais bus galima atlikti teismo 
remonto darbus, užtikrinant bent minimalų teismo darbo 
sąlygų pagerinimą ir saugų pastato eksploatavimą. 

3.1.2. 

Esminis teismo 

darbo sąlygų 
pagerinimas – 

Utenos apylinkės 
teismo Utenos rūmų 
remontas  

246,0 
Romas Filipavičius,  
Turto valdymo sk. 

244,3 99% 

Įvykdytas esminis teismo darbo sąlygų pagerinimas Utenos 
apylinkės teismo Utenos rūmuose: atlikti patalpų vidaus 
apdailos darbai, viduje įrengtas pandusas ir sanitarinis 

mazgas, pritaikytas žmonėms su negalia, atlikti 
elektrotechnikos, oro kondicionavimo sistemos, apsauginės 
signalizacijos ir telekomunikacijų montavimo ir/ar remonto 
darbai. 

3.1.3. 

Marijampolės 
apylinkės teismo 
Šakių rūmų stogo ir 
vitrinų remontas 

90,6 
Jelena Blank,  

Turto valdymo sk. 
90,6 100% 

Suremontuotas Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 
stogas; atliktas dalinis stogo remontas ir šiltinimas, 
lietvamzdžių ir lietlovių keitimas. Pakeistos nesaugios ir 
nesandarios teismo pastato medinės vitrinos. 

3.1.4. 

Utenos apylinkės 
teismo Ignalinos 

rūmų stogo 
remontas 

137,8 
Romas Filipavičius,  
Turto valdymo sk. 

137,8 100% 

Atliktas Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų pastato 
stogo keitimo paprastojo remontas, įrengti nauji 
lietvamzdžiai. 

3.1.5. 

Plungės apylinkės 
teismo Plungės 
rūmų stogo 
remontas 

42,4 
Jelena Blank,  

Turto valdymo sk. 
42,3 100% 

Atlikti Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų stogo, 
stoginio vėdinimo įrenginio paprastojo remonto darbai. 

3.1.6. 

Regionų apygardos 
administracinio 

teismo Šiaulių rūmų 
pamatų 
hidroizoliacijos ir 

lietaus nuvedimo 

sistemos remontas 

12,2 
Jelena Blank,  

Turto valdymo sk. 
12,2 100% 

Parengus projektą, atlikti  Regionų apygardos administracinio 
teismo Šiaulių rūmų pamatų hidroizoliacijos ir lietaus 
nuvedimo sistemos darbai – įrengtas lietaus nuvedimas nuo 
pastato, t. y. pakeista dalis latakų, lietvamzdžių, skirtų lietaus 

vandenį surinkti į požeminę lietaus vandens surinkimo 

sistemą. 



10 

Priemonė Nr. 
Priemonės dalies 
pavadinimas 

2022 m. 

sąmata, 
tūkst. 
Eur 

Priemonės/ 
priemonės dalies 
koordinatorius  

Panaudota    

2022 m.  Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas 

tūkst. 
Eur 

Proc. 
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3.1.7. 

Šiaulių apygardos 
teismo elektros, 

vandentiekio, 

šildymo inžinerinių 
sistemų remontas 
rūsio patalpose 

54,3 
Jelena Blank,  

Turto valdymo sk. 
62,7 115% 

Parengus projektą Šiaulių apygardos teismo rūsio patalpų 
inžinerinių tinklų (šildymo, vandentiekio, buitinių nuotekų ir 
elektros) atskirų ruožų paprastojo remonto darbai kainavo 
brangiau nei planuota, paaiškėjus papildomiems darbams 
(elektros kabelio klojimas mūro sienoje), kurie buvo būtini 
tinkamai užbaigti sutarties vykdymą. 
Trūkstama suma buvo padengta iš sutaupytų rezervo lėšų bei 
2.1. priemonės renginiams skirtos sutaupytos sumos. 

3.1.8. 

Marijampolės 
apylinkės teismo 
Vilkaviškio rūmų 
Pastato elektros 

instaliacijos 

remontas 

102,3 
Jelena Blank,  

Turto valdymo sk. 
102,3 100% 

Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės apylinkės teismo 
Vilkaviškio rūmų elektros instaliacija buvo ypatingai prastos 
būklės, smarkiai susidėvėjusi bei kėlė pavojų teismo 
saugumui, pastato elektros instaliacijos remonto darbai, pagal  

projekto sprendinius, įvykdyti pilna apimtimi.  

3.1.9. 

Lietuvos apeliacinio 

teismo stogo lietaus 

nuvedimo sistemos 

ir pažeistų sienų 
remontas 

38,7 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

38,7 100% 
Atlikti Lietuvos apeliacinio teismo pastato lietaus nuvedimo 

sistemos, fasado tinko ir prieduobės remonto darbai.  

3.1.10. 

Statybos projektų 
bendrųjų 
ekspertizių, projektų 
priežiūros 
apmokėjimas  

2,0 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

1,5 73% 

Atlikti statybos projektų bendrųjų ekspertizių, projektų 
priežiūros galutiniai apmokėjimai užbaigus Utenos apylinkės 
teismo Utenos rūmų ir Klaipėdos apygardos teismo pastato 
salės paprastąjį remontus. 

3.1.11. 

Teismų patalpų 
pritaikymas 

neįgaliesiems 

77,4 
Romas Filipavičius,  
Turto valdymo sk. 

76,8 99% 

Vykdant teismų patalpų pritaikymo neįgaliesiems veiklą, 
buvo atlikti šie darbai: 

- Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų pastato 
Kupiškyje įėjimas pritaikytas žmonėms su negalia (įrengtas 
pandusas, sutvarkyti laiptai) už 17,2 tūkst. Eur;  

- sumontuotas naujas nuožulnus keltuvas Kauno apylinkės 
teismo Jonavos rūmuose kainavo 9,1 tūkst. Eur; 
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- Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmuose 
atliktas tualeto patalpų paprastasis remontas kainavo 25,4 

tūkst. Eur; 

- Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 

vertės tualeto patalpų paprastojo remonto darbai kainavo 15,7 

tūkst. Eur; 
- Lietuvos Aukščiausiojo Teismo laiptai pritaikyti žmonėms 
su negalia už 9,4 tūkst. Eur; įrengti nauji turėklai ir 
įspėjamieji taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus indikatoriai, 
atitinkantys ISO 21542:2011 standartą. 

3.1.12. 

Rezervas avarijų 
likvidavimo ir 

kitiems 

nenumatytiems 

remonto darbams  

54.1 
Giedrius Purvys,  

Turto valdymo sk. 
49,5 92% 

Teismų numatytoms mobilizacinėms užduotims vykdyti 
įsigyti 9 elektros generatoriai už 9 tūkst. Eur. (paskirstymas 

teismams pateikiamas Ataskaitos 2 priede). 

Siekiant užtikrinti tinkamą teismų elektros generatorių 
funkcionavimą nepaprastosios padėties atveju, buvo 
suremontuoti neveikiantys generatoriai: Šiaulių apygardos 

teisme esančio dyzelinio elektros generatoriaus remonto 
darbams, įskaitant testavimo, programavimo, derinimo 
darbus, bei kitas remontui reikalingas medžiagas sumokėta 
4,1 tūkst. Eur; 5,2 tūkst. Eur kainavo Plungės apylinkės 
teismo Plungės rūmų dyzelinio elektros generatorius 

remontas. 

Nors valstybės investicijų projektas „Vilniaus regiono 
apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, 

Deltuvos g. 17A, statyba“ oficialiai buvo baigtas 2021 m. 
gruodžio mėn., tačiau papildomai atsiradę neplaniniai 
baigiamieji darbai buvo tęsiami ir 2022 m. iki pastatas buvo 

įregistruotas pagal LR STR Statybos užbaigimo ir LR 
statybos įstatymus. Pastato inžinerinių bei kitų sistemų 
bandymų metu buvo nustatyti trūkumai, kuriuos buvo būtina 
ištaisyti, norint gauti pastato pridavimui reikalingus 

dokumentus. Todėl buvo atlikti ir apmokėti šie papildomi 
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16,9 tūkst. Eur vertės darbai: gaisrinės sklendės valdymo ir 
šilumokaičio, pastato vėdinimo sistemos laikino sulaikymo 
kameroje ir šilumos punkto, elektros instaliacijos sistemos 
paprastieji remontai, įėjimo durų spynų keitimas, 
signalizacijos GSM modulio, sistemos remontas ir 

pridavimas apsaugos rinktinei „Vytis“ bei įeigos sistemos 
patikros, remonto ir programavimo darbai, įsigyta pastato 

adreso lentelė. 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo laiptų remonto papildomi 
darbai ir stogo remontas kainavo 10,4 tūkst. Eur; 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pastato šildymo 
sistemos sugedusio siurblio pakeitimo darbai kainavo 1,6 

tūkst. Eur; 
Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų šidymo 
sistemos remontas kainavo 1,3 tūkst. Eur; 
Tauragės apylinkės teismo perduodamų Šilutės rūmų pastato, 
kadastrinių matavimų atlikimo ir nekilnojamo turto 
kadastrinių matavimų bylos parengimo paslaugos kainavo 1 

tūkst. Eur. 
Rezervo avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems 
remonto darbams visos sumos neprireikė, todėl sutaupyta 
suma metų gale buvo perskirstyta Šiaulių apygardos teismo 
remonto trūkstamai sumai padengti. 

3.1.13. 

Kondicionieriai, 

nepertraukiamo 

maitinimo šaltiniai ir 
kt. įranga teismams 

63,0 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

68,8 109% 

24,3 tūkst. Eur kainavo Vilniaus miesto apylinkės teismo 

nepertraukiamo energijos maitinimo šaltinis su montavimo 

darbais.  

Šiaulių apygardos teismo serverinės patalpose 

kondicionieriaus įrengimo darbai kainavo 2,7 tūkst. Eur. 

Kondicionierių keitimas su montavimo darbais 

Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų posėdžių 
salėse kainavo 5,3 tūkst. Eur. 
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Vilniaus apygardos administracinio teismo patalpoje 

sumontuotas kondicionierius kainavo 2,4 tūkst. Eur. 

Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų posėdžių salėje 

kondicionierius įrengimas kainavo 3 tūkst. Eur. 

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų bei 
Jurbarko rūmų serverinėse kondicionieriai kainavo 3,9 

tūkst. Eur. 

Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų serverinėje 

sumontuotas kondicionierius už 1,9 tūkst. Eur. 

Utenos apylinkės teismo Molėtų, Visagino rūmai, Zarasų 
rūmų serverinėse rūmuose kondicionieriai kainavo 5,8 tūkst. 
Eur. 

Už 3 tūkst. Eur teismams buvo nupirkti 5 nepertraukiamo 

energijos maitinimo šaltiniai. 
Klaipėdos apylinkės teismui nupirkta vėsinimo sistemos 
šalčio mašina už 12 tūkst. Eur, kuri kainavo brangiau nei 

planuota, trūkstama suma padengta iš 1.1. priemonės 
sutaupymų. 

4 vnt. 6P saugumo klasės dokumentų naikikliai, skirti naikinti 

įslaptintus dokumentus, nupirkti už 4,5 tūkst. Eur 

(paskirstymas pateikiamas 2 priede). 

3.1.14. Atitvarai 21,6 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

21,6 100% 

Sumontuoti atitvarai Klaipėdos apylinkės teismo salėje, 
Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose ir Kauno 
apylinkės teismo Jonavos rūmuose. 

3.1.15. 

Saulės elektrinės 
įrengimas Telšių 
apylinkės teismo 
Mažeikių rūmuose 

3,0 
Jelena Blank,  

Turto valdymo sk. 
2,8 93% 

2022 m. iš Programos lėšų buvo apmokėtas elektros įrenginių 
prijungimo projekto parengimas, kuris kainavo 2,8 tūkst. Eur.  
Saulės elektrinės įrengimui Telšių apylinkės teismo Mažeikių 
rūmuose 2022 metų Programos sąmatoje buvo numatyta 17 
tūkst. Eur nekompensuojamos sumos finansavimui. Kadangi 

paraiškos pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 
2022 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonės 
„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) 
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panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių 
bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos 
poreikiams“ teikimo paramai gauti terminas nusikėlė į III 
ketv., 2022 m. įrengti saulės elektrinę nebuvo galimybės. 
Todėl 2022 m. rugsėjo 21-23 d. vykusiame elektroniniame 

posėdyje Biudžeto ir investicijų komitetas pritarė minėtos 
17,0 tūkst. Eur sumos perskirstymui kitoms reikmėms, o lėšas 
saulės elektrinės įrengimui perkelti į 2023 m. sąmatą. 

3.1.16. 

Gaisrinės ir 
apsaugos 

signalizacijos 

teismams 

9,3 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

9,3 100% 
Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų pastate įrengta 
gaisrinės signalizacijos sistema.  

3.1.17. Darbo projektai 16,0 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

15,9 99% 

Nupirkti Lietuvos apeliacinio teismo medinių langų keitimo 
ir Vilniaus apygardos administracinio teismo pastato fasado 

remonto darbų projektai.  

3.1.18. 

Lietuvos apeliacinio 

teismo vidinio 

kiemo remontas 

8,8 

Rimantas 

Pašukonis,  
Turto valdymo sk. 

8,8 100% 

Atlikti Lietuvos apeliacinio teismo kiemo asfaltbetonio 

dangos remonto darbai. 

 

3.1.19. 

Lietuvos apeliacinio 

teismo Gedimino pr. 

40, Vilniuje, pastato 

valdomos dalies 

elektros įvado 
įrengimui 

10,0 
Giedrius Purvys, 

Turto valdymo sk. 
10,0 100% 

Lėšos panaudotos Lietuvos apeliacinio teismo pastato 

valdomos dalies elektros įvado įrengimui bei būtiniems 
dokumentams (pažymai apie tvarkingus vidaus tinklus, ESO 
išduotas prisijungimo sąlygas ir kt.) apmokėti. 

3.1.20. 

Kauno apygardos 

teismo pagrindinių 
durų įrengimui ir 
vandens 

cirkuliacinio siurblio 

keitimui 

7,0 
Romas Filipavičius, 
Turto valdymo sk. 

6,8 97% 
Kauno apygardos teisme įrengtos pagrindinės durys ir 
pakeistas vandens cirkuliacinis siurblys. 
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3.1.21. 

Telšių apylinkės 
teismo Telšių rūmų 
palėpės remontas 

12,0 
Jelena Blank, Turto 

valdymo sk. 
11,9 100% 

Atliktas Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų palėpės 
remontas (apšiltinta perdanga, įrengti vaikščiojimo takai). 

4.1. Centralizuotai 

apmokėti už teismų 
skirtas teismo 

psichiatrijos ir 

psichologijos 

ekspertizes civilinio 

proceso 

ypatingosios 

teisenos bylose 

pagal teismų 
pateiktas sąskaitas  

Iš viso 4.1. priemonei: 343  343,1 100,0%  

4.1.1. Ekspertizės 343 

Regina Nojikienė,  
Finansų ir biudžeto 
sk.  

343,1 100% 

Iš viso per 2022 m. metus iš teismų buvo gautos 1435 

sąskaitos-faktūros ekspertizėms apmokėti (detaliau žr. 
Ataskaitos 4 priedą), 215 sąskaitomis - faktūromis daugiau 
nei 2021 m. (buvo 1220 vnt.). 

 



Ataskaitos 2 priedas  
 
 

TEISMAMS PER 2022 M. NUPIRKTO TURTO SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. Teismo pavadinimas 

N
eš

io
ja

m
i k

om
pi

ut
er

ia
i, 

v
n

t.
 

D
a
u

g
ia

fu
n

k
ci

n
ia

i 
(j

u
o

d
a

i 
/b

a
lt

i)
 a

p
a
ra

ta
i,

 v
n

t.
 

D
a
u

g
ia

fu
n

k
ci

n
ia

i 
(s

p
a

lv
o
ti

) 
a
p

a
ra

ta
i,

 v
n

t.
 

N
ep

iln
am

eč
ių

 a
pk

la
us

os
 

k
a

m
b

a
ri

o
 įr

an
ga

, k
om

pl
. 

A
u

to
m

o
b

il
ia

i,
 v

n
t.

 

V
a
ld

o
m

o
s 

v
a
iz

d
o
 k

o
n

f.
 

k
a

m
er

o
s,

 v
n

t.
 

D
ok

um
en

tų
 n

ai
ki

kl
ia

i, 
v
n

t.
 

G
en

e
ra

to
ri

a
i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 25 2  -    1 

2 
Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas 

20 1  1*    
1 

3 Lietuvos apeliacinis teismas 18 1  1*    1 

4 Vilniaus apygardos teismas 38 1  -    1 

5 Kauno apygardos teismas 35 -  1*    1 

6 Klaipėdos apygardos teismas 10 4  1* 1** 8  1 

7 Šiaulių apygardos teismas 11 1  -  2   

8 Panevėžio apygardos teismas 9 2  1*  2  1 

9 Vilniaus miesto apylinkės teismas 84 2  1* 1 43  1 

10 Kauno apylinkės teismas 65 4  1* 1   1 

11 Klaipėdos apylinkės teismas 36 - 2 -     

12 Šiaulių apylinkės teismas 41 3  5* 1 10   

13 Panevėžio apylinkės teismas 34 2  3*     

14 Alytaus apylinkės teismas 20 2  4*     

15 Marijampolės apylinkės teismas 23 2  1*  13   

16 Plungės apylinkės teismas 15 4  3* 1 4   

17 Tauragės apylinkės teismas 13 1  1*  4 1  

18 Telšių apylinkės teismas 15 2  1*  1 1  

19 Utenos apylinkės teismas 20 2 3 4* 1  2  

20 Vilniaus regiono apylinkės teismas 31 1  4*     

21 
Vilniaus apygardos administracinis 

teismas 

15 1  -     

22 
Regionų apygardos administracinis 
teismas 

17 3  - 1 3   

Iš viso: 595 41 5 33* 7 90 4 9 

Pastabos:* - Nepilnamečių apklausos kambarių įrangą teismams numatoma gauti 2023 m. vasario mėn. pirmąją savaitę. 
              ** - Klaipėdos apygardos teismo automobilį numatoma gauti 2023 m. kovo mėn.  
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2022 M. ORGANIZUOTŲ TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VIZITŲ SĄRAŠAS 

Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) renginiai: 
 

Eil. 

Nr. 

Data Vieta Renginys / susitikimas Dalyvavusių 
asmenų 
skaičius 

1 2022 m.  

balandžio 4 – 5 d. 

Barselona Projekto „Atskaitomybė, 
nepriklausomumas ir kokybė“ 
susitikimas 

 

3 

2 2022 m.  

birželio 1 – 3 d. 

Atėnai Generalinė Asamblėja 4 

3 2022 m.  

liepos 15 d.  

Briuselis Vykdomosios valdybos posėdis 1 

4 2022 m.  

rugsėjo 7 – 8 d.  

Briuselis Vykdomosios valdybos narių 
susitikimas su Europos 

Parlamento nariais bei Europos 

Sąjungos Komisijos teisingumo 
komisaru D. Reynders 

1 

5 2022 m.  

rugsėjo 29 – 30 d. 

Lisabona Projekto „Atskaitomybė, 
nepriklausomumas ir kokybė“ 
susitikimas 

2 

6 2022 m.  

lapkričio 24 – 26  d. 

Florencija Vykdomosios valdybos posėdis 1 

7 2022 m.  

gruodžio 15 – 16 d. 

Haga Projekto „Atskaitomybė, 
nepriklausomumas ir kokybė“ 
susitikimas 

2 

Iš viso: 14 

 
Kiti tarptautiniai vizitai: 
 

Eil. 

Nr. 

Data Vieta Renginys / susitikimas Dalyvavusių 
asmenų 
skaičius 

1 2022 m.  

vasario 23 – 25 d. 

Paryžius Europos teisminio tinklo (EJN) 

20-mečio konferencija 
1 

2 2022 m.  

balandžio 27 – 29 

d. 

Balstogė Vilniaus apygardos 

administracinio teismo teisėjų 
susitikimas su Balstogės 
provincijos administracinio 

teismo teisėjais  

10 

3 2022 m.  

birželio 2 – 3 d. 

Ryga Europos teisminio tinklo (EJN) 

praktiniame renginys 

„Probleminiai vaizdo 
konferencijų užtikrinimo 
teisminio bendradarbiavimo 

baudžiamosiose bylose 
aspektai“ 

1 
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4 2022 m.  

gegužės 26 – 27 d.   

Gawrych 

Ruda 

Lenkijos teisėjų asociacijos 
(THEMIS), Europos Komisijos 

ir Balstogės Universiteto 
organizuojamoje konferencija 

„Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo bendradarbiavimas su 

nacionaliniais teismais“ 

3 

5 2022 m.  

birželio 23 – 24 d. 

Briuselis Europos teisminio tinklo (EJN) 

civilinių ir komercinių bylų 
susitikimas 

3 

6 2022 m. rugsėjo 
22 – 23 d. 

Praha Europos Komisijos įkurto 
pirmos instancijos viešųjų 
pirkimų ginčus nagrinėjančių 
institucijų steigiamojo tinklo 
vienuoliktas posėdis 

1 

7 2022 m. rugsėjo 
21–23 d. 

Helsinkis Baltijos Forumas 2 

8 2022 m. gruodžio 
6–10 d. 

Vašingtonas 

Tarptautinė kovos su korupcija 
konferencija (angl. 

International Anti-Corruption 

Conference (IACC)), 

1 

9 2022 m. gruodžio 
13 - 14 d. 

Haga 

Hagos Tarptautinės Privatinės 
Teisės Konferencijos 
Vertinimo komiteto posėdis 

1 

Iš viso: 23 
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Teismų, per 2022 m. pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir 
psichologijos ekspertizes, sąrašas 

 
 

 

Eil. 

Nr. 
Teismo pavadinimas 

Pateiktų sąskaitų 
skaičius, vnt. 

1 Vilniaus miesto apylinkės teismas 253 

2 Kauno apylinkės teismas 267 

3 Klaipėdos apylinkės teismas 88 

4 Šiaulių apylinkės teismas 164 

5 Panevėžio apylinkės teismas 128 

6 Alytaus apylinkės teismas 101 

7 Marijampolės apylinkės teismas 113 

8 Plungės apylinkės teismas 30 

9 Tauragės apylinkės teismas 78 

10 Telšių apylinkės teismas 41 

11 Utenos apylinkės teismas 47 

12 Vilniaus regiono apylinkės teismas 124 

13 Šiaulių apygardos teismas 1 

Iš viso: 
 

1435 


