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VADOVO ŽODIS 

Nacionalinei teismų administracijai (toliau – NTA) 2022 metai buvo, kaip įprasta, darbingi ir 

produktyvūs metai, per kuriuos siekta sukurti kuo palankesnes sąlygas Lietuvos teismams ir kiekvieno 

teisėjo bei teismo darbuotojo darbui, kartu nepamirštant, kad teismai savo paslaugas teikia žmogui ir dėl 

žmogaus. Daugumai veiklų buvo būdingas tęstinumas, nuolat reaguojant į iškylančius naujus poreikius. 

Siekiant gerinti teisėjų atrankos procedūras ir užtikrinti, kad dirbti teisėjais būtų atrenkami ir paskiriami 

tik labiausiai šiam atsakingam darbui pasiruošę profesionalai, ataskaitiniais metais praktikoje buvo 

realizuota teisėjo asmeninių ir dalykinių kompetencijų vertinimo sistema: pradėtos vertinti pretendentų į 

teisėjus bei teisėjų, siekiančių karjeros, tarp jų tarpe ir vadovų, dalykinės ir vadovavimo kompetencijos, 

šiam procesui pasitelkus nepriklausomus ekspertus.   

NTA ir toliau spartino informacinių technologijų pritaikymą. Nuo 2022 m. pradžios pradėti viešai 

transliuoti Teisėjų tarybos posėdžiai dar labiau atvėrė teismų veiklą visuomenei. Turimos ir naujai 

įsigytos informacinių technologijų priemonės Lietuvos teismams sudarė sąlygas suorganizuoti daugiau 

kaip 44 tūkstančius nuotolinių teismo posėdžių ir susitikimų, taip darant teismo procesą patogesnį, 

efektyvesnį ir labiau prieinamą proceso dalyviams.   

Norėtųsi pasidžiaugti ir dviem praeitais metais naujai duris atvėrusiais teismų pastatais bei sukurtomis 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis dviejų teismų rūmų lankytojams, teisėjams ir 

darbuotojams – Šilutėje ir Ukmergėje. Tikimės, kad šių teismų erdvių funkcionalumą bei saugumą 

įvertins ne tik minėtų rūmų šeimininkai, bet ir juose apsilankantys proceso dalyviai bei interesantai.  

Kūrybiškais sprendimais, sukaupta patirtimi ir naujų idėjų paieškomis prisidėjome prie „Lietuvos teismų 

vystymosi vizijos 2023–2033“ kūrimo bei tokių svarbių procesų teisingumo srityje, kaip bylų skirstymas, 

teismų ir teisėjų tolygaus darbo krūvio užtikrinimas, procesinių dokumentų įteikimas, teismams patikėtų 

funkcijų vykdymas, optimizavimo. Daug darbo ir pastangų praeitais metais skyrėme analizuodami 

užsienio demokratinėse pažangiose valstybėse taikomus teismų biudžeto formavimo principus, teisėjų ir 

teismo darbuotojų adekvačių atlyginimų užtikrinimo modelius. Šio darbo rezultate suformuotos įžvalgos 

ir konkretūs pasiūlymai buvo atspindėti šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo svarstymo laukiančiuose 

valstybės tarnybos reformos teisės aktų projektuose. Planuodami ir vykdydami naujas veiklas bei 

projektus visada vertinome, ar siūlomos naujovės prisidės prie teismų sistemos atvirumo, skaidrumo ir 

autoriteto didinimo – skaidrios ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo siekis tapo neatsiejama kasdienio 

darbo dalimi. 

Stiprų bendruomeniškumą NTA kartu su Lietuvos teismais parodė suorganizavę paramos rinkimą ir 

telkimą Ukrainos teisėjams, taip pat prisijungimą prie iniciatyvos „Stiprūs kartu“, aukojant lėšas 

Ukrainos teismų veiklos tęstinumui užtikrinti būtiniems elektros generatoriams įsigyti.  

Dėkoju kiekvienam prisidėjusiam prie Lietuvos teismų stiprinimo.  

Išsamiau apie Nacionalinės teismų administracijos veiklą 2022 m. kviečiu skaityti šioje ataskaitoje. 

 

Nacionalinės teismų administracijos direktorė 

Dr. Natalija Kaminskienė 
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I SKYRIUS 

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS 

 

NTA prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 

patvirtintame 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane nustatyto strateginio tikslo Nr. 8 „Didinti 

teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą“, 8.1 uždavinio „Didinti teisingumo sistemos 

efektyvumą ir veiksmingumą“ pasiekimo. Šiam uždaviniui įgyvendinti NTA Teisingumo ministerijos 

valdomoje 2021–2030 metų Teisingumo sistemos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 861, kaip priemonių koordinatorius vykdys dvi pažangos 

priemones. NTA pažangos priemones planuoja pradėti įgyvendinti nuo 2024 m.  

NTA 2022 m. veiklos tikslai: 

 

1) kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas; 

2) plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų darbo sąlygas bei 

aptarnavimo kokybę įgyvendinant projektus. 

 

1 veiklos tikslas. Kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas 

Programos 

kodas 

Programos 

pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Patvirtintas  

asignavimų 

planas 

Patikslintas 

asignavimų 

planas 

Faktiškai 

panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų  dalis 

(proc.) nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

patikslintame 

plane 

1 2 3 4 5 6 

13 001 

Teismų savivaldos 

aptarnavimas ir 

veiklos užtikrinimas 

2624 2659 2658,5 100 

13 002 

Teismų 

centralizuotas 

aprūpinimas 

3396 3396 3396 100 

13 003 

Teisėjų ir teismų 

personalo 

kvalifikacijos 

kėlimas 

458 468,05 467,8 99,9 

13 005 Teisėjų valstybinės 

pensijos 
3651 3706 3700,7 99,9 
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Šiems veiklos tikslams įgyvendinti 2022 m. NTA vykdė 5 tęstinės veiklos priemonėms skirtas funkcijų 

vykdymo programas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis ir pajamų įmokomis, ir 1 terminuotą 

tęstinės veiklos priemonių funkcijų vykdymo programą, skirtą 2014–2021 metų EEE ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektams vykdyti. 

Programoje „Teisėjų valstybinės pensijos“ NTA pagal 2022 m. gegužės 17 d. įstatymo Nr. XIV-1100 

„Lietuvos Respublikos 2022 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymas“ 5 straipsnį skirti papildomi 90 tūkst. eurų teisėjų valstybinėms 

pensijoms indeksuoti. Taip pat 2022 m. įvyko NTA asignavimų perskirstymas tarp programų. 

Programoje „Teisėjų valstybinės pensijos“ 35 tūkst. eurų buvo perkelti į programą „Teismų savivaldos 

aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“, siekiant finansuoti ekspertų pasitelkimą vertinant kandidatų į 

teisėjus / teisėjų asmenines ir pažintines savybes, kadangi šiam poreikiui finansavimas nebuvo skirtas. 

Programos „Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas“ asignavimų padidėjimas yra susijęs su 

didesniu nei planuota Mokymo centro pajamų įmokų surinkimu.   

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

savivaldos institucijas“ poveikio rodiklio 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. Teismams teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės 

faktinis balas 2022 m. iš esmės pasiekė planuotus rezultatus, o paskutinių 3 metų faktinis vidurkis sudaro 

4,3 balo:  

 

Kaip matyti toliau pateiktoje diagramoje, teismų savivaldos institucijoms ir komisijoms teikiamų 

paslaugų ir aptarnavimo kokybės faktinis balas 2022 m. pasiekė planuotus rezultatus ir yra geriausiai 

vertinamas rodiklis lyginant su kitais poveikio rodikliais:  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Planas 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3

Faktas 4.30 4.34 4.25

1

2

3

4

5

Iš jų – ES ir kita tarptautinė finansinė 

parama 
- - - - 

Iš viso 10129 10229,05 10223 99,9 
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2 veiklos tikslas. Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų 

darbo sąlygas bei aptarnavimo kokybę įgyvendinant projektus 

Programos 

kodas 

Programos 

pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Patvirtintas  

asignavimų 

planas 

Patikslintas 

asignavimų 

planas 

Faktiškai 

panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų dalis 

(proc.) nuo 

asignavimų, nurodytų 

patikslintame plane 

1 2 3 4 5 6 

13 004 

Teismų 

informacinių 

sistemų 

aptarnavimas ir 

plėtra 

1873 1873 1469,5 78,5 

13 006 

Tarptautinių 

projektų 

įgyvendinimas 

2182 2182 669,8 30,7 

 
1854 1854 569,3 30,7 

Iš viso 4055 4055 2139,3 52,8 

 

Programoje „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“ liko nepanaudota 403,5 tūkst. eurų 

investicijoms turtui įsigyti. 2022 m. tiekėjui vėluojant sukurti ir pradėti naudoti naują informacinę 

sistemą LITEKO II, negalėjo būti vykdomi susiję darbai investicijų projekte „Teismų informacinės 

sistemos greitaveikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir 

plėtra“, todėl su tiekėjais nebuvo atsiskaitoma, kol nebus įvykdyti visi sutartiniai įsipareigojimai.  

Programoje „Tarptautinių projektų įgyvendinimas“ liko nepanaudota 1512,2 tūkst. eurų išlaidoms, iš jų 

– 1489,8 tūkst. eurų investicijoms. Įgyvendinant valstybės investicijų projektą „Kokybės, paslaugų ir 

infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ dalis veiklų buvo iš naujo planuojamos atsižvelgiant į 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Planas 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6

Faktas 4.67 4.65 4.65

1

2

3

4

5
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pakitusius poreikius. Dėl to teko iš naujo derinti pakeitimus su administruojančiąja institucija, rengti 

didelės apimties papildomus dokumentus, vykdyti pirkimus. Projekto veiklų pakeitimai siekiant teismų 

poreikius atitinkančio rezultato ir nulėmė, kad projekto lėšų panaudojimas atsilieka nuo numatyto 

grafiko.  

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, veiklos tikslo 

„Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų darbo sąlygas bei 

aptarnavimo kokybę įgyvendinant projektus“ poveikio rodiklio pasiekimas vertinamas remiantis teismų 

informacinių technologijų administratorių kasmetėmis apklausų anketomis, kuriose NTA teikiamos 

paslaugos ir aptarnavimas vertinami pagal 1–5 balų skalę. Su NTA valdomų teismų informacinių sistemų 

administravimu susijusių teismų informacinių technologijų administratoriams teikiamų paslaugų 

kokybės faktinis balas 2022 m. nepasiekė planuoto rezultato, todėl bus peržiūrimi NTA Informacinių 

technologijų skyriaus darbo procesai ir, siekiant gerinti aptarnavimo kokybę, šio skyriaus darbuotojams, 

atsakingiems už komunikaciją su teismais, bus patikslinti reakcijos ir atsakymo į paklausimus terminai.  

 

II SKYRIUS 

2022 M. VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

2022 m. buvo išsikelti 3 veiklos prioritetai, kuriuos buvo siekta įgyvendinti NTA atliekamais darbais. 

1. Užtikrinti „Lietuvos teismų vystymosi vizijos 2023–2033“ kūrimą.  

2022 m. kovo 21 d. įvyko pirmoji Teisėjų tarybos, Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos, Apylinkių 

teismų teisėjų sąjungos ir NTA atstovų strateginė sesija, per vykusias diskusijas suformuluoti Lietuvos 

teismų vizijos, misijos ir tikslų elementai. 

 

Bendradarbiaujant su strateginės komunikacijos ekspertais, 2022 m. gegužės mėn. atliktos vidinė 

(teismų) ir išorinė (partnerių) apklausos, skirtos nustatyti, kaip apklausų dalyviai vertina Lietuvos teismų 

veiklą, autoritetą, didžiausius pasiekimus per pastaruosius 5 metus, stiprybes ir silpnybes, išorinius ir 

vidinius sėkmingo vystymosi trukdžius, atsakyti į klausimus, ką teismai turi padaryti, kad pasitikėjimas 

jais augtų, kad teismai veiktų efektyviau. Apklausų rezultatai kartu su parengta Stiprybių, silpnybių, 

galimybių ir grėsmių analize buvo pristatyti Teisėjų tarybai, Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos, 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Planas 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3

Faktas 4.1 4.3 4.07

1

2

3

4

5
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Apylinkių teismų teisėjų sąjungos ir NTA atstovams antrosios strateginės sesijos metu 2022 m. birželio 

21–22 d. Šioje strateginėje sesijoje buvo išryškintos Lietuvos teismų vizija ir misija, strateginės kryptys 

ir pagrindinės priemonės (veiksmai), leidžiančios pasiekti tai, kas užsibrėžta. 

 

2022 m. rugpjūčio mėn. įvyko Teisėjų tarybos ir NTA darbas teminėse grupėse pagal keturias išskirtas 

strategines kryptis, patikslintos ir papildytos priemonės (veiklos) bei suformuluoti planuojami pasiekti 

rodikliai. 

 

2022 m. rugsėjo 16 d. Visuotinio teisėjų susirinkimo metu Teisėjų tarybos pirmininkė pristatė 

pagrindines vizijos rengimo kryptis. 2022 m. rugsėjo 20 d. teismų vystymosi vizijos projektas buvo 

paskelbtas teismų bendruomenės pastaboms ir pasiūlymams. 

 

2022 m. spalio 18 d. įvyko diskusija su konstituciniais ir socialiniais partneriais apie teismų vystymosi 

viziją, aptarti partnerių siūlymai tobulinti teismų vystymosi viziją. 

 

2022 m. lapkričio 8 d. įvyko baigiamoji Teisėjų tarybos strateginė sesija, kurios metu buvo dirbama ties 

konkrečiais siekiamais strateginių krypčių veiklų rodikliais ir suplanuotos pirmųjų metų veiklos šiems 

rodikliams pasiekti. 

 

Lietuvos teismų vystymosi vizija 2023-2033 patvirtinta Teisėjų tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu 

Nr. 13P-232-(7.1.2.). 

 

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

2022 m. buvo tęsiami LITEKO II modernizavimo darbai tiek vykdant projektą „Teismų veiklos 

efektyvumo didinimas“, finansuojamą Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis, kurio biudžetas siekia 

daugiau negu 2,5 mln. Eur, tiek vykdant valstybės investicijų projektą „Teismų informacinės sistemos 

greitaveikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir plėtra“. 

 

Vykdant projekto „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ veiklas: 

• Tęsiamas LITEKO II likusių iteracijų etapų įgyvendinimas, t. y. procesinių dokumentų valdymo 

funkcionalumų kūrimas, atliktas civilinio proceso apeliacinės, kasacinės ir proceso atnaujinimo 

bylų nagrinėjimo tvarkymo funkcionalumų testavimas, taip pat derinamos struktūros dėl 

bandomojo migravimo duomenų perkėlimo. 

• Bylų skirstymo modulio kūrimo darbai baigti, įvykdytas testavimas, tobulinami funkcionalumai, 

susiję su ikiteisminio tyrimo dokumentais. 

• Tęsiamas statistikos posistemio kūrimas: įgyvendinamas projektavimo ir konstravimo etapas. 

• Parengiant teismų personalą konsultacijoms teismuose apie modernizuotą teismų informacinę 

sistemą, sukurtas teismų mentorių tinklas ir stiprintos mentorių kompetencijos. 2022 m. lapkričio 

23-24 d. organizuoti 16 akademinių valandų trukmės efektyvaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo mokymai teismų mentoriams (apmokyta 18 mentorių). Mentorių mokymas yra 

numatytas tęsti 2023 m. 
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Vykdant valstybės investicijų projektą „Teismų informacinės sistemos greitaveikos ir saugumo 

užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir plėtra“, parengtas duomenų migravimo 

iš LITEKO į modernizuojamą LITEKO II planas, įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros įsigyjant 

migravimo paslaugas (sutartis pasirašyta 2023 m. pradžioje). Taip pat parengtas LITEKO Viešųjų 

paslaugų posistemio integravimo į modernizuojamą LITEKO II planas – pačių integravimo veiklų 

vykdymas numatomas jau 2023 m. Kartu 2022 m. toliau buvo vykdomas integracijų kūrimas ir esamų 

integracijų pritaikymas modernizuojamai LITEKO II.  

 

3. Stiprinti antikorupcinę kultūrą teismų sistemoje. 

2022 m. vasario 25 d. Teisėjų tarybos patvirtintas šakinis Lietuvos teismų sistemos korupcijos 

prevencijos veiksmų planas nubrėžė naują ir aiškią kovos su korupcijos apraiškomis teismų sistemoje 

kryptį – kova su korupcija yra nuolatinis ir esminis kiekvieno teismuose dirbančio žmogaus uždavinys, 

kurio ignoravimas atsiliepia visos sistemos autoritetui ir padėčiai valstybėje. Kartu su šiuo planu buvo 

pertvarkyta ir korupcijos prevencijos priemonių valdymo sistema, siekiant nuo teismų nuimti kuo 

daugiau organizacinių/administracinių funkcijų, jas perduodant naujai teismuose įsteigtai pareigybei – 

centriniam už korupcijos prevenciją atsakingam pareigūnui, kuris darbą pradėjo 2022 m. kovo 1 d.  

 

2022 m. rugsėjo 9 d. NTA, kaip korupcijos prevenciją Lietuvos teismuose koordinuojanti institucija, tapo 

Skaidrumo akademijos nare. Tolesnės korupcijos prevencijai skirtos priemonės bus kuriamos būtent 

šiame formate, taip pat atsižvelgiant ir į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

delegacijos, vertinusios rengiamą Nacionalinę korupcijos prevencijos darbotvarkę, pateiktas 

rekomendacijas.  

 

2022 m. NTA Mokymo centras kartu su partneriais – Oslo universitetu ir Latvijos teisėjų mokymo centru 

– įgyvendindamas „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos 

projektą „Anticorruption academy“ parengė mokomąsias priemones (gaires) teisėjų mokymams 

korupcijos prevencijos srityje. 2022 m. pagal projektą, kurio tikslas – užtikrinti skaidrumą ir korupcijos 

prevenciją teismų sistemoje, rengiant gaires ir rekomendacijas dėl teismų vertybių ir elgesio, taip pat 

parengiant daugialypę mokymo programą jaunesniems teisėjams (iki 5 metų teisėjo darbo patirtis) ir 

vyresniems teisėjams (daugiau nei 10 metų teisėjo darbo patirtis), pradėti pirmieji teisėjų mokymai, kurie 

tęsis ir 2023 m. 

 

2022 m. gruodžio 1 d. kartu su Norvegijos teismų administracija ir Kroatijos Teisingumo ir viešojo 

administravimo ministerija organizuotas tarptautinis elektroninis seminaras „Korupcijos prevencija 

teismų sistemoje“, kurio metu Lietuvos atstovai skaitė pranešimą tema „Etiško bendravimo ribų 

peržengimas – prielaida korupcijai teismų sistemoje plisti“. 

 

III SKYRIUS  

ŽMONĖS 

Praėjusiais metais veiklos 20-metį minėjusioje NTA dirbo 84 darbuotojai, iš jų – 43 valstybės tarnautojai 

ir 41 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (į šį skaičių neįskaičiuojami darbuotojai, dirbantys tik 
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projektuose, jie nėra įskaičiuojami į bendrą NTA pareigybių sąrašą, taip pat neįskaičiuojami vaiko 

priežiūros atostogose esantys darbuotojai) (2021 m. NTA dirbo 80 darbuotojų, iš jų – 44 valstybės 

tarnautojai ir 36 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; 2020 m. NTA dirbo 76 darbuotojai, iš jų – 

39 valstybės tarnautojai, 37 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).  

2022 m. į NTA atėjo dirbti 10 darbuotojų, išėjo 11 darbuotojų (2021 m. į NTA atėjo dirbti 10, išėjo 9 

darbuotojai, 2020 m. atėjo – 11, išėjo – 11).  

Darbuotojų atrankos buvo vykdomos iš skirtingų sektorių: nuo valstybės institucijų, susijusių su teismų 

sistema, iki privataus sektoriaus.  

Nors NTA darbuotojai dirba hibridiniu būdu, tačiau tai netrukdo įvykdyti pagrindinių įstaigos tikslų. Tą 

patvirtina ir NTA rodikliai bei apklausų rezultatai.  

       

Įdomu 

• 2022 m. gruodžio mėn. NTA dirbo 22 vyrai ir 62 moterys (2021 m. dirbo 21 vyras ir 63 moterys;  

2020 m. 20 vyrų ir 56 moterys). 

• 2022 m. gruodžio mėn. NTA kolektyvo amžiaus vidurkis buvo 43 m. (2021 m. –  41 m.; 2020 m. 

– 41 m.).  

• 2022 m. kvalifikaciją įvairiuose nacionaliniuose mokymuose kėlė apie 91 proc. visų 

dirbančiųjų (ne unikalių dalyvių sk.) (2021 m. – 74 proc.; 2020 m. – 83 proc.). 

 

 

NTA darbuotojai dažniausiai kvalifikaciją kėlė ir gilino savo specialiuosius ir profesinius gebėjimus, 

reikalingus jų funkcijoms vykdyti. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR KOMISIJŲ APTARNAVIMAS 

 

Kaip ir kasmet, 2022 m. NTA dirbo siekdama užtikrinti sklandų teismų savivaldos institucijų ir komisijų 

aptarnavimą.  

 

Organizuojant Visuotinį teisėjų susirinkimą, vykusį 2022 m. rugsėjo 16 d., NTA teikė svarstyti Teisėjų 

tarybai šio susirinkimo programos ir darbotvarkės projektus, rengė apibendrinančią informaciją apie 

Darbuotojų pasitenkinimas darbu NTA 

91 proc. dalyvavusių apklausoje darbuotojų yra visiškai patenkinti arba iš dalies patenkinti 

darbu NTA.  

Lyginat su 2021 m., pasitenkinimo darbu rodiklis išlieka stabiliai teigiamas, lyginant su 

2020 m. – yra pakilęs (2021 m. – 92 proc., 2020 m. – 86 proc.). 
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Teisėjų tarybos veiklą ir svarbiausias teismų savivaldos ataskaitas. Visuotinio teisėjų susirinkimo metu 

naudojantis informacinėmis technologijomis NTA specialistai organizavimo Teisėjų tarybos nario 

rinkimus. Be to, rūpinosi teismų ir visuomenės informavimu apie šį renginį. 

 

2022 m. surengti 28 Teisėjų tarybos posėdžiai, iš jų – 12 eilinių, 16 neeilinių (2021 m. – 23, iš jų – 11 

eilinių, 12 neeilinių; 2020 m. – 24, iš jų – 12 eilinių, 12 neeilinių).  

 

 
 

2022 m. NTA parengti ir Teisėjų tarybos priimti 237 nutarimai, iš jų – 183 nutarimai dėl patarimo 

Respublikos Prezidentui dėl teisėjų skyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų; iš jų – 2 

dėl atleidimo savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą (2021 m. tokių nutarimų buvo 3); 8 – dėl atleidimo 

savo noru (2021 m. tokių nutarimų buvo 9); 1 – dėl sveikatos būklės. 

 

2022 m. NTA paruoštų svarstyti Teisėjų taryboje klausimų spektras 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. 

  

NTA specialistai 2022 m. organizavo pirmąją Teisėjų tarybos posėdžio tiesioginę 

transliaciją Lietuvos teismų svetainėje www.teismai.lt. Įsigaliojus Teisėjų tarybos 

darbo reglamento pakeitimams, vieši Teisėjų tarybos posėdžiai, išskyrus vykstančius 

elektroniniu būdu, tiesiogiai transliuojami internetu. Šie Teisėjų tarybos darbo reglamento 

pakeitimai buvo inicijuoti siekiant įgyvendinti ilgalaikes ir tvaraus teismų autoriteto formavimo ir 

pasitikėjimo teismais stiprinimo priemones, numatytas Teisėjų tarybos 2021–2024 m. strateginėse 

veiklos kryptyse. 
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2022 m. NTA paruošė medžiagą Teisėjų garbės teismo posėdžiams, kuriuose teismas iš viso išnagrinėjo 

4 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos iškeltas drausmės bylas ir 1 prašymą dėl teisėjo garbės gynimo 

(2021 m. išnagrinėjo 2 drausmės bylas, 2020 m. išnagrinėjo 3 drausmės bylas ir 3 prašymus dėl teisėjo 

garbės gynimo). Trys 2022 m. Teisėjų garbės teismo išnagrinėtų drausmės bylų sprendimai buvo priimti 

apylinkių teismų teisėjų drausmės bylose, vienas – apygardos administracinio teismo teisėjo byloje (2021 

m. ir 2020 m. visi teismo sprendimai buvo priimti apylinkių teismų teisėjų drausmės bylose). 2022 m. 

liko neišnagrinėtos 2 Teisėjų garbės teismui perduotos drausmės bylos ir 1 teismo gautas prašymas dėl 

teisėjo garbės gynimo, kurie bus nagrinėjami 2023 m. 

Teisėjų garbės teismas 2022 m. drausmės bylose priėmė tokius sprendimus: 

• 2 drausmės bylos dėl dalies pažeidimų buvo nutrauktos, kitoje dalyje teisėjams skirtos pastabos. 

• 1 drausmės byla dėl dalies pažeidimų buvo nutraukta, kitoje dalyje teisėjui skirtas papeikimas. 

• 1 drausmės byla dėl dalies pažeidimų buvo nutraukta, kitoje dalyje teisėjui skirtas griežtas 

papeikimas. 

Prašymu dėl teisėjo garbės gynimo į Teisėjų garbės teismą buvo kreipęsis apygardos administracinio 

teismo teisėjas (subjektas, tuo metu atlikęs vidinį teismo administravimą), prašydamas įvertinti to paties 

teismo, kuriame jis dirba, teisėjo elgesį. Kadangi teisėjas, padavęs prašymą dėl teisėjo garbės gynimo, 

pateikė atsisakymą nuo prašymo, Teisėjų garbės teismo sprendimu šio prašymo dėl teisėjo garbės gynimo 

nagrinėjimo procesas buvo nutrauktas. 

 

Vienas iš penkių per ataskaitinį laikotarpį priimtų Teisėjų garbės teismo sprendimų buvo apskųstas 

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (toliau – LAT). Į LAT skundu kreipėsi teisėjas, kuriam buvo skirta 

drausminė nuobauda – pastaba. LAT, išnagrinėjęs teisėjo skundą, 2023 m. sausio 5 d. nutartimi Teisėjų 

garbės teismo sprendimą iš dalies pakeitė. 

   

Pernai NTA aptarnaujama Teisėjų etikos ir drausmės komisija (toliau – TEDK) gavo 184 

dokumentus (teikimus, pareiškimus, prašymus, skundus ir kt.), kurių turinį turėjo įvertinti 

įvairiais Teisėjų etikos kodekse reglamentuojamais teisėjo elgesio aspektais.    TEDK posėdyje 

buvo nagrinėti 5 teikimai dėl drausmės bylų iškėlimo bei 6 prašymai dėl konsultacijos suteikimo.  

 

TEDK priėmė 5 sprendimus dėl teisėjų drausminės atsakomybės, iš kurių 3 atvejais teisėjams buvo 

iškelta drausmės byla, 2 atvejais – drausmės byla neiškelta apsiribojant apsvarstymu TEDK. 

 

TEDK nuosekliai įgyvendindamas prevencinius tikslus bei siekdama kuo efektyvesnės teisėjų profesinės 

etikos sklaidos teismų naujienlaiškiuose supažindina su teisėjų etikos praktiniais aspektais, o 2022 m. 

išleido ir naujausią Teisėjų etikos kodekso vadovą, kuriame supažindinama su Lietuvos teisėjų 

profesinės etikos aktualijomis, pateikiami tarptautiniai šios srities aspektai, siekiama kuo platesnės etikos 

sklaidos saugant ir auginant aukštų vertybinių standartų etaloną teisėjų bendruomenėje.  



 

13 
 

 

2022 m. NTA specialistai surengė 15 Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos posėdžių, 

surašė 5 posėdžių protokolus ir 79 nutarimų projektus. 2022 m. įvyko 5 pretendentų į teisėjus 

egzaminai. Į egzaminą buvo pakviesti 82 asmenys, atvyko – 72. Egzaminą išlaikė asmenų 20, 

t. y.  25 proc. egzaminą laikiusių asmenų.  

   

2022 m.  buvo surengtas 31 Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis, įvertinta 290 

pretendentų, iš jų 280 atvyko į posėdį, o 10 įvertinti jiems nedalyvaujant. 2022 m. komisija įvykdė 48 

atrankas, į pokalbį pakvietė 313 pretendentų (įvertino 290, nes 23 pateikė prašymus jų nevertinti), 

paskelbė 48 išvadas, kuriose tinkamiausiais pripažino 185 pretendentus. 2022 m. daugiausiai įvykdyta 

atrankų į pirmosios instancijos teismus – 29 atrankos, į aukštesnės pakopos teismus – 8 atrankos, į 

pirmininko pavaduotojo arba skyriaus pirmininko pareigas – 6 atrankos, į pirmininko pareigas – 5 

atrankos. 

Pažymėtina, kad 2022 m. įvyko reikšmingi teisinio reguliavimo pokyčiai organizuojant ir 

vykdant teisėjų atrankos procedūras. Sukurta teisėjo asmeninių ir dalykinių 

kompetencijų vertinimo  sistema: pretendentų į teisėjus bei teisėjų, siekiančių karjeros, 

tarp jų ir vadovų, dalykines ir vadovavimo kompetencijas vertina nepriklausomi ekspertai. 

Be to, buvo parengta ir Teisėjų tarybos patvirtinta kompetencijų vertinimo tvarka bei kiti 

šį procesą reguliuojantys teisės aktai:   

• Pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros 

siekiančių asmenų asmeninių kompetencijų vertinimo organizavimo ir koordinavimo 

Nacionalinėje teismų administracijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės teismų 

administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 6P-35-(1.1.E ); 

• Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, Teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir 

asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Teisėjų tarybos 2022 m. sausio 

28 d. nutarimu Nr. 13P-32-(7.1.2);   

• Ekspertų pasitelkimo pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas 

bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių ir asmeninių 

kompetencijų įvertinimui tvarkos aprašas, patvirtintas Teisėjų tarybos 2022 m. sausio 28 d. 

nutarimu Nr. 13P-33-(7.1.2). 

2022 m. buvo įvertinta 67 pretendentų bei teisėjų, siekiančių  karjeros, asmeninės, dalykinės bei 

vadovavimo kompetencijos (iš jų 21 pretendento į vadovus vadovavimo kompetencijos).  

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus Teismų įstatymo pataisoms, iš esmės pakoreguotas atrankų teisinis 

reguliavimas, kuris leis pagreitinti teisėjų paskyrimą į atsilaisvinusias vietas ir užtikrins teismų veiklos 

nepriklausomumą (bus sudaromi ir nuolat atnaujinami pretendentų į teisėjo pareigas rezerviniai sąrašai) 

bei  į aukštesnės instancijos teismo, t. y. bendrosios kompetencijos ar administracinio apygardos 

teismo, teisėjo pareigas nuo šiol galės pretenduoti ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo 

teisėkūros ar kitose srityse stažą turintys teisininkai, taip pat ne mažesnį kaip 10 metų advokato 

arba prokuroro darbo stažą turintys advokatai ir prokurorai.  



 

14 
 

 

2022 m. Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija, administruojama NTA, surengė 20 

posėdžių. Per praėjusius metus buvo atliktas 56 teisėjų neeilinis veiklos vertinimas (karjeros 

siekiančių teisėjų) ir periodinis veiklos vertinimas 134 teisėjams.  

2022 m. nebuvo gauta kompetentingų subjektų teikimų dėl neeilinio teisėjų veiklos vertinimo, susijusio 

su teisėjo veiklos trūkumais.  

 

2022 m. bendra Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos posėdžių trukmė buvo apytiksliai 42,5 

val. Vieno teisėjo veiklos vertinimui (neįskaitant pasirengimo laiko) 2021 m. vidutiniškai buvo skirta 

apie 30 min. (2020 m. ir 2019 m. – apie 20 min.). 

 

2022 m. vyko vienas Teismų sistemos apdovanojimų komisijos posėdis (2021 m. – 1, 2020 

m. – 1). Komisija kreipėsi į Teisėjų tarybą patarimo dėl dviejų asmenų apdovanojimų 1 – ojo 

laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“, dviejų – 2 ojo laipsnio 

pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“; vieno – Teismų sistemos garbės ženklu. 

 

NTA specialistai 2022 m. organizavo 4 Teisminės mediacijos komisijos posėdžius, parengė 

14 komisijos nutarimų bei 4 protokolų projektus.  

 

V SKYRIUS 

NTA INICIATYVOS IR ATSTOVAVIMAS TEISMAMS 

 

2022 m. NTA atstovavo Teisėjų tarybos ir teismų interesams sprendžiant ir svarstant įvairius 

klausimus:  

 

• Nuo 2022 m. gegužės 1 d. pakeista teismo įsakymų paskirstymo tarp teismų tvarka.  

• 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktų pakeitimai dėl teismams nebūdingų funkcijų atsisakymo.  

• Parengta ir teismų bendruomenėje derinama bylų sudėtingumo vertinimo tvarka.  

• Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisinio reguliavimo pakeitimai bylų perskirstymui tarp teismų.  

• Kartu su Teisėjų tarybos atstovais NTA atstovai dalyvavo Ministro Pirmininko 2022 m. vasario 3 

d. potvarkiu Nr. 25 sudarytos darbo grupės siūlymams pateikti ir galimoms teismų veiklos 

efektyvinimo bei teismų darbo krūvio sureguliavimo priemonėms įvertinti veikloje.  

• Parengtas apygardų administracinių teismų reorganizavimo įgyvendinimo planas, organizuoti 

susitikimai su teismų atstovais dėl pasiruošimo apygardų administracinių teismų reorganizavimui. 

• NTA pasiūlytas Estijos valdžios sektorių atlyginimų proporcijų modelis, kaip galimas užsienio 

valstybės pavyzdys, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės buvo pasirinktas vykdyti viešojo 

sektoriaus darbo apmokėjimo reformą. 2022 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengė 

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektą bei susijusių teisės aktų 

projektų paketą, kuriame ir Teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymo 

projektas. Pagal šį LR Seimui pateiktą projektą: Konstitucinio Teismo pirmininko ir Aukščiausiojo 
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Teismo pirmininko atlyginimo koeficientas suvienodintas su Ministro Pirmininko ir Seimo 

Pirmininko (Estijos modelis), o kitų teisėjų atlyginimų koeficientai išdėstyti proporcingai nuo šio 

lygmens. 

•  Siekiant optimizuoti pašto išlaidas, Vyriausybei bei Teisingumo ministerijai buvo teikti siūlymai 

dėl galimybių optimizuoti procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, ypač pasinaudojant 

informacinių technologijų suteikiamomis galimybėmis, dalyvauta tarpinstituciniuose 

pasitarimuose, kuriuose buvo aptariami procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių 

priemonėmis plėtros klausimai, parengtos rekomendacijos teismams dėl procesinių dokumentų 

pateikimo ir įteikimo proceso šalims, parengti pasiūlymai patikslinti teisės aktus, sudarant 

galimybes tarpinius teismo procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims elektroniniu 

paštu.  

• Kartu su Teisėjų taryba buvo parengtos rekomendacijos dėl siuntų siuntimo į Rusijos Federaciją ir 

Baltarusijos Respubliką. Dokumentas parengtas susipažinus su Lietuvos teismų pateiktomis 

įžvalgomis apie kylančias problemas, AB „Lietuvos paštas“ sustabdžius komercinių siuntų 

siuntimą į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką bei siekiant užtikrinti teismų veiklą bei 

asmenų teises į greitą ir teisingą procesą, suprantant, kad bylų nagrinėjimas dėl geopolitinės 

situacijos gali užsitęsti.  

• Dėl teismų sistemos ir teismų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, veiklos nepaprastosios 

padėties metu, 2022 m. vasario-kovo mėn. organizuoti pasitarimai ir koordinuotas 

bendradarbiavimas su Generaline prokuratūra dėl veiklos organizavimo ir derinimo nepaprastosios 

padėties ar mobilizacijos metu. Be to, parengtos Teisėjų tarybos rekomendacijos, sudaryta 

organizacinė-komunikacinė struktūra, organizuoti mokymai, parengti pasiūlymai dėl veiklos 

tęstinumo planų parengimo, inicijuoti teisės aktų pakeitimai dėl teismų įtraukimo į mobilizaciją 

vykdančių institucijų sąrašą bei teismų atstovo įtraukimo į Valstybės mobilizacijos operacijų centro 

sudėtį. 

 

• Administravimas teismuose: 

parengti Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų 

už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir  specializuotų 

teismų teisėjams tvarkos aprašo pakeitimai, teiktos rekomendacijos ir išaiškinimai šio aprašo taikymo 

klausimais; 

parengtas Teisėjų tarybos nutarimo dėl Neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų 

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo pakeitimo projektas, siekiant užtikrinti teismuose tvarkomų 

neviešų duomenų apsaugą bei vieningą teismų praktiką LITEKO tvarkant su nevieša bylų medžiaga 

susijusius duomenis; 

parengti ir Teisėjų tarybos patvirtinti esminiai kriterijai, pagal kuriuos turi būti atliekami 2023–

2024 metų planiniai kompleksiniai patikrinimai teismuose. 

• Parengtos Rekomendacijos dėl teismo psichologų veiklos organizavimo, kuriomis siekiama 

vienodinti teismo psichologų darbo organizavimo principus ir tvarką.   

• Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo pakeitimai, įtvirtinus dar 

vieną pensijos skyrimo pagrindą – kai teisėjas atleidžiamas iš pareigų dėl sveikatos būklės, kai 

suserga nepagydoma ar kita ilgalaike liga, kliudančia eiti teisėjo pareigas, kreipimosi dėl teisėjo 

valstybinės pensijos skyrimo.  

• Dėl BPK 140 straipsnio įgyvendinimo, dalyvauta teikiant pasiūlymus dėl įgyvendinimo tvarkos, 

susijusios su teismų veiklos pokyčiais, įskaitant ir informacinėse sistemose, rengtos 
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rekomendacijos teismams dėl tinkamo keičiamo BPK 140 straipsnio nuostatų praktinio 

įgyvendinimo.  

• Pateikta pozicija teismams ir Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai dėl nuostatų, susijusių su 

teismo suteikto liudijimo apie teisę ekspertams gauti rašytinius įrodymus išdavimui. 

• Rengtos pastabos ir pasiūlymai svarstant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 

pakeitimo projektą. 

• Spręsti su teismo ekspertizėmis susiję klausimai: teiktos pastabos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymo pakeitimo projektui dėl teismo psichiatrinių ekspertizių kainų; parengta pozicija  dėl 

Strateginių teismo ekspertizės srities krypčių ir prioritetų plano.  

• Nuo 2022 m. sausio 1 d. teismuose pradėta vesti žyminio mokesčio apskaita, todėl 

NTA, siekdama užtikrinti veiksmingą žyminio mokesčio apskaitos modelio realizavimą, 

kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

inicijuodama teisės aktų pakeitimus, kad įmokos kodu 5660 būtų mokamas tik žyminis 

mokestis, o valstybės naudai priteistoms išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, 

mokėti būtų nustatytas atskiras įmokos kodas. Atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo pokyčius 

buvo pritaikytas LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio funkcionalumas, susijęs su 

informacijos apie žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sumokėjimą, 

aktualius įmokų kodus. Taip pat atlikti įskaityto ir grąžintino žyminio mokesčio ataskaitų 

generavimo LITEKO automatizavimo darbai, įdiegtas LITEKO funkcionalumas, suteikiantis 

galimybę žyminio mokesčio duomenis šiose ataskaitose pateikti pagal viešojo sektoriaus 

subjektus. Žyminio mokesčio klausimais buvo organizuoti mokymai teismų darbuotojams 

(teisėjų padėjėjams, finansininkams, kancleriams ir kt.), NTA specialistai konsultavo bei parengė 

teismų intranete skelbiamą aktualią informaciją.  

 

VI SKYRIUS  

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

2022 m., kaip ir 2020–2021 metais, didelis dėmesys skirtas asmens duomenų apsaugos kultūros 

stiprinimui teismuose ir teismų sistemos darbuotojų, tvarkančių asmens duomenis, informuotumo 

didinimui asmens duomenų apsaugos srityje, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimus. 

 

2022 m. vykdytos tokios veiklos: 

• suorganizuotas nuotolinis teismų ir NTA komunikacijos specialistų susitikimas-diskusija 

„Viešojoje erdvėje kilusios diskusijos dėl teismų (ne)teikiamos informacijos žurnalistams“, kurio 

metu teismų sistemos duomenų apsaugos pareigūnas aptarė teismų valdomos informacijos 

teikimo viešosios informacijos rengėjams aktualijas; 

• suorganizuotas nuotolinis teismų darbuotojų, koordinuojančių asmens duomenų apsaugos 

klausimus teismuose, susitikimas-diskusija „Asmens duomenų tvarkymas teismuose“, kurio 

metu teismų sistemos duomenų apsaugos pareigūnas aptarė teismams aktualius asmens duomenų 

tvarkymo klausimus; 

• peržiūrėta ir atnaujinta teismams aktuali informacija dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, 

skelbiama Teismų intraneto dažniausiai užduodamų klausimų (D. U. K.) skiltyje; 

• teismų sistemos duomenų apsaugos pareigūnas LAT vykusiame susitikime su Jungtinių Tautų 
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Specialiąja pranešėja teisės į privatumą klausimais pristatė pagrindinius asmens duomenų 

apsaugos reikalavimus, kai asmens duomenis tvarko teismai, vykdydami savo teismines 

funkcijas; 

• Europos Komisijos ekspertų darbo grupei (Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos (ES) 

2016/680 taikymo klausimais) pateikta informacija apie teismų atliekamo asmens duomenų 

tvarkymo priežiūrą; 

• pateiktos pastabos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos parengtam informacijos teikimo 

gairių žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams projektui; 

• peržiūrėti ir teismams pagal kompetenciją persiųsti 523 iš trečiųjų asmenų gauti pranešimai dėl 

viešai paskelbtų galimai tinkamai nenuasmenintų teismų procesinių sprendimų; 

 

Teismų sistemos duomenų apsaugos pareigūnas 2022 m. teikė konsultacijas teismų 

darbuotojams asmens duomenų tvarkymo klausimais: iš viso 2022 m. suteikė 90 

konsultacijų, iš jų – 53 telefonu, 37 – el. paštu (2021 m. suteikė 84 konsultacijas, iš jų 

– 56 telefonu, 28 – el. paštu, 2020 m. suteikė 124 konsultacijas, iš jų – 89 telefonu, 35 

– el. paštu). 

 

2022 m., kaip ir 2020 – 2021 metais, teismų darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis, išlieka 

aktualūs BDAR įgyvendinimo ir taikymo klausimai, ypač dėl reagavimo į galimus asmens duomenų 

saugumo pažeidimus ir žurnalistų bei kitų asmenų prašymų pateikti teismo valdomą informaciją 

vertinimo asmens duomenų apsaugos kontekste. 

 

VII SKYRIUS 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

NTA komunikacijos specialistai ir teismų atstovai ryšiams su žiniasklaida ir visuomene 2022 m. daug 

dėmesio skyrė ne tik išorinės komunikacijos priemonėms ir veikloms, bet ir vidinei komunikacijai. 

Toliau buvo vykdomi 2021 – 2024 m. Lietuvos teismų komunikacijos strategijoje iškelti tikslai: 

● didinti visuomenės pasitikėjimą Lietuvos teismais, kaip teisingumą vykdančia institucija; 

18

17

9

7

5

2022 m. dažniausiai teismų užduodami klausimai

Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų

Dėl teismų valdomos informacijos (ne)teikimo

Dėl susirašinėjimo su asmenimis saugiais

kanalais

Dėl duomenų (ne)nuasmeninimo teismų

procesinių sprendimų nuasmenintose versijose

Dėl personalo asmens duomenų tvarkymo



 

18 
 

● plėtoti koordinuotą, pamatuotą komunikaciją teismų sistemoje, vykdyti bendras komunikacines 

priemones; 

● stiprinti vidinę komunikaciją ir organizacinę kultūrą teismuose. 

Nors 2022 m. pirmasis ketvirtis dar buvo saistomas Covid-19 pandemijos reguliavimo suvaržymų ir buvo 

atsisakyta tuo laiku organizuoti kai kuriuos renginius, tačiau situacijai pasikeitus vėl buvo pradėti 

inicijuoti ir organizuoti susitikimai, diskusijos ir kiti renginiai.   

Svarbiausios 2022 m. NTA Komunikacijos skyriaus įgyvendintos veiklos: 

Nors 2022 m. pirmasis ketvirtis dar buvo saistomas Covid-19 pandemijos reguliavimo suvaržymų ir buvo 

atsisakyta organizuoti tuo laiku kai kuriuos renginius, tačiau situacijai pasikeitus vėl buvo pradėti 

inicijuoti ir organizuoti susitikimai, diskusijos ir kiti renginiai.   

Svarbiausios 2022 m. NTA Komunikacijos skyriaus įgyvendintos veiklos: 

 

• Aktyviai prisidėta prie Nacionalinės teisinių žinių olimpiados organizavimo, rengti klausimai, 

dalyvauta vertinant dalyvius. 

• Dalyvauta projektuose „Open House“ ir „Kultūros naktis“: keliuose teismuose pravestos 38 

ekskursijos, sulaukta beveik 1000 lankytojų. 

• Tęsiamas projektas „Diena su teisėju“. Šio projekto metu per kelias savaites su teisėjais susitiko 

46 studentai ir daugiau nei 200 moksleivių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Viena iš projekto dalių 

buvo kūrybinis konkursas,  kuriame vyresnių klasių moksleiviai ir studentai buvo kviečiami siųsti 

vaizdo klipus teisingumo tema. Keturis geriausius vaizdo klipus išrinko kompetentinga komisija, 

laureatai buvo apdovanoti Teismų dienos renginyje. 

• Parengta paraiška dalyvauti ketvirtą kartą Birštone vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent“. 

Lietuvos teismų pasiūlyta tema „Dar nekaltas, bet jau kaltas: ar Lietuvoje veikia nekaltumo 

prezumpcijos principas?“. Pasiūlytoji tema festivalio organizatorių buvo įvertinta kaip viena 

aktualiausių, o į  diskusiją aktyviai įsitraukė festivalio dalyviai.  

• Kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru LAT organizuota diskusija 

„Karo nusikaltimai: tarp moralės ir įstatymo“. 

• Konstitucijos ir Europos teisės dienos proga Lietuvos teismuose buvo teikiamos nemokamos 

teisinės konsultacijos „Jūs klausiate – mes atsakome!“ Praėjusių metų spalio 25 d. Lietuvos 

teismai suteikė konsultacijas daugiau nei 300 asmenų. 

• LAT organizuota Lietuvos teismų diena. Šio renginio metu buvo apdovanoti teismų sistemai 

labiausiai nusipelnę asmenys, pasveikinti projekto „Diena su teisėju“ nugalėtojai ir pristatyta 

istorinė paroda „Vyriausybės nariai – teisėjai“.  

Reaguodami į karą Ukrainoje ir išreikšdami bendruomeniškumą Lietuvos teismų teisėjai ir 

darbuotojai itin skubiai surinko paramą Ukrainos teismų bendruomenei, o koordinuotu 

paramos išgabenimu rūpinosi NTA darbuotojai. Pirmomis karo savaitėmis buvo surinkta 

parama kolegoms iš Ukrainos ir nuo karo kenčiantiems jų artimiesiems, o vėliau aukotos 

lėšos sužeistos Ukrainos teismo darbuotojos V. Panchenko gydymui. Lapkričio mėn. Lietuvos teismai ir 

NTA darbuotojai prisidėjo prie iniciatyvos „Pyragų diena“. Teismų bendruomenė daugiausiai aukojo 

Ukrainos kariuomenei, ukrainiečių šeimoms, o ypač vaikams. 2022 m. gruodžio mėnesį Teisėjų tarybos 

iniciatyva, kurią koordinuoja NTA, Lietuvos teismų bendruomenė prisijungė prie iniciatyvos „Sušildyk 
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Ukrainą“, besirūpindama, kad karo nuniokotus Ukrainos teismus pasiektų elektros generatoriai. 

Inicijuotos bendros akcijos tikslas – per visą žiemą būtų atgabenti 100 elektros generatorių. 

Plėtojant koordinuotą vidinę komunikaciją NTA kartu su teismais praėjusiais metais dalyvavo Sausio 

13-osios ir Kovo 11-osios progomis vykusiose valstybės istorijos atminties išsaugojimo ir vėliavų kėlimo 

akcijose. Kovo 14 d. Lietuvos teismų bendruomenei buvo organizuotas susitikimas su Krašto apsaugos 

ministerijos viceministru Ž.Tomkumi, kuriame viceministras supažindino su esama Lietuvos situacija, 

susijusia su krašto apsaugos užtikrinimu, grėsmių identifikavimu, informacijos šaltinių patikimumu. Be 

to, viceministras patarė, kaip elgtis nepaprastosios situacijos metu bei atsakė į teismų bendruomenės 

iškeltus klausimus.  

Pavasarį teismų bendruomenės atstovai prisijungė prie tradicija tapusio  žingsniavimo iššūkio, o rudenį 

dalyvavo „Judumo savaitės“  Nacionaliniame žingsnių iššūkyje. Be to, NTA inicijavo kelis fotografijos 

konkursus, kuriais buvo skatinama dalintis vasaros įspūdžiais ar kalėdiškai papuoštomis darbo vietomis.  

 

Siekiant kelti komunikacijos specialistų, dirbančių teismuose kvalifikaciją, 2022 m. buvo organizuoti 

mokymai, kuriuose dalyvavo 27 teismų ir NTA darbuotojai. Mokymuose siekta pagerinti vaizdo turinio 

kūrimo įgūdžius, stiprinti vidinę komunikaciją teismuose, kurti teismų komunikacijos specialistų  

vidinius ryšius. Taip pat didelis dėmesys skirtas BDAR taikymui informacijos apie teismus teikimo 

srityje bei gerosios patirties pasidalinimui. 

Per 2022 m. buvo organizuoti 9 nuotoliniai Lietuvos teismų komunikacijos specialistų ir atstovų spaudai 

susitikimai, kuriuose buvo inicijuotos ir aptartos bendros komunikacijos priemonės, dalytasi informacija 

apie svarbiausius organizuojamus renginius, susitikimus ir kitas svarbias veiklas. 

2022 m. teismų komunikacijos skaičiai 

• 168 per dieną, 61294 per metus – žiniasklaidos monitoringo žinučių peržiūra (2021 m. – 164 kartai per 

dieną, 59899 per metus, 2020 m. – 152 per dieną, 55353 per metus); 

• 104 NTA straipsniai ir pranešimai spaudai (2021 m. – 115, 2020 m. – 114), 542 teismų straipsniai ir 

pranešimai spaudai (2021 m. – 595, 2020 m. – 566); 

• 28 žurnale TEISMAI.LT pasirodę straipsniai, kurie vėliau buvo perpublikuoti naujienų portale 

www.delfi.lt, nuorodomis į šiuos straipsnius portalo skaitytojai įvairiais kanalais (socialiniais tinklais, el. 

paštu, kopijuojant straipsnio nuorodą) pasidalino 1055 kartus (2021 m. tokių straipsnių buvo  23, 2020 

m. – 46);  

• 925 teisėjų komentarai žiniasklaidoje (2021 m. – 1121; 2020 m. – 663); 

• 51 radijo laida su teisėjų komentarais (2021 m. –  66, 2020 m. – 28); 

• 107 TV laidos su teisėjų komentarais (2021 m. – 187, 2020 m. – 172); 

• 1273 nauji sekėjai Lietuvos teismų „Facebook“ profilyje: 2022 m. pabaigoje jų viso buvo 13 210 (2021 

m. – 11 937 sekėjai, 2020 m. – 11 245);  

• Lietuvos teismų LinkedIn paskyros sekėjų skaičius 2022 m. išaugo beveik dvigubai (80%) ir metų gale 

siekė 1048 (2021 m. gale fiksuoti 605 sekėjai); 

• 4 „Facebook“ komunikacijos kampanijos. 

 

 

http://www.delfi.lt/
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VIII SKYRIUS 

TEISMŲ APRŪPINIMAS 

Karas Ukrainoje darė nemažą įtaką statybos sektoriui: buvo juntamas statybos sektoriaus darbų bei 

medžiagų pabrangimas, jų trūkumas, darbo jėgos sektoriuje sumažėjimas. Be to, dėl dalies tiekėjų 

įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymo vėlavo ir kai kurių prekių pristatymai. Nepaisant šių 

nepalankių aplinkybių, NTA dėjo maksimalias pastangas laiku ir kokybiškai įvykdyti suplanuotus 

darbus, greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją, kad teismų aprūpinimui skirtas finansavimas būtų 

tikslingai panaudotas, o teismų veiklos sąlygos būtų nuolat gerinamos. 

 

 2022 m. buvo atlikta: 

 

• 19 teismų pastatų ir/ar jų inžinerinių sistemų įvairios apimties remonto darbai skirtinguose 

teismuose ir teismo rūmuose; 

• 3 teismo rūmų salėse naujais pakeisti seni grotuoti atitvarai; 

• 1 teismo pastate įrengta gaisrinės signalizacijos sistema; 

• 2 teismų pastatuose suremontuoti ir neįgaliųjų poreikiams pritaikyti sanitariniai mazgai; 

• 3 teismų pastatuose įrengtos priemonės žmonėms turintiems judėjimo negalę: įrengtas keltuvas, 

pandusas, pritaikyti įėjimai; 

• 10 teismo rūmų būtiniausiose patalpose papildomai įrengti oro kondicionieriai. 

 
 Kasdieniams teismų poreikiams nupirkta: 

• 32,5 tūkst. pak. kopijavimo popieriaus,  

• 670 tūkst. vokų,  

• 175 tūkst. bylų viršelių,  

• 9 teisėjų ženklai,  

• 61 nauja teisėjų mantija,  

• 9 elektros generatoriai,  

• 4 dokumentų naikikliai, skirti įslaptintai informacijai naikinti,  

• 5 nepertraukiamo maitinimo šaltiniai,  

• asmens apsaugos priemonių bei COVID-19 greitųjų testų,  

• teismų nekilnojamojo turto ir civilinės atsakomybės draudimo paslaugos, 

• teismų apsaugos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos.  

Tęsiant teismų tarnybinio transporto atnaujinimą, 2022 m. buvo nupirkti 7 nauji tarnybiniai 

automobiliai: 

• Kauno apylinkės ir Vilniaus miesto apylinkės teismams – po vieną naują lengvąjį elektromobilį; 

• Utenos apylinkės, Plungės apylinkės, Šiaulių apylinkės, Regionų apygardos administraciniam ir 

Klaipėdos apygardos* teismams – po vieną naują hibridinį lengvąjį automobilį. 

* Klaipėdos apygardos teismui nupirktą automobilį dėl užsitęsusios gamybos planuojama pristatyti 2023 

m. kovo mėnesį. 
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2022 m. baigti du investiciniai infrastruktūros projektai:  

• Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų veikla persikėlė į rekonstruotus naujus teismo 

rūmus Šilutėje; 

• Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų veikla persikėlė į naujai pastatytus 

teismo rūmus Ukmergėje. 

 

IX SKYRIUS 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Lyginant su 2021 m. duomenimis, 2022 m. NTA Viešųjų pirkimų komisijos vykdytų viešųjų pirkimų 

skaičius nežymiai mažėjo, tačiau labai padidėjo bendra viešųjų pirkimų vertė ir sudėtingumas juos 

vykdant. Pirkimų organizatoriaus atliktų pirkimų skaičius padidėjo. Pirkimų per Centrinę perkančiąją 

organizaciją skaičius žymiai padidėjo. 

Vykdant viešųjų pirkimų procedūras buvo įsigyta: teisėjų ir teismų darbuotojų mokymo paslaugos, 

pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros siekiančių 

asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių ir asmeninių kompetencijų įvertinimo paslaugos, 

automobiliai teismams, spausdinimo popierius, nepilnamečių apklausos kambarių įranga, Visuotinio 

teisėjų susirinkimo organizavimo paslaugos, teismų patalpų remonto darbai, kompiuteriai bei 

daugiafunkciniai spausdintuvai, televizoriai, vertimo paslaugos, pašto paslaugos, judriojo ryšio 

paslaugos, teismų nekilnojamo turto bei civilinės atsakomybės draudimo paslaugos ir kt.  

Viešieji pirkimai, atlikti pirkimų organizatoriaus (vnt.): 2022 m. – 439, 2021 m. – 394, 2020 m. – 372.  

Viešieji pirkimai, atlikti Viešųjų pirkimų komisijos (vnt.): 2022 m. – 53, 2021 m. – 60, 2020 m. – 33.  

Viešieji pirkimai, finansuojami tarptautinių projektų lėšomis (vnt.): 2022 m. – 27, 2021 m. – 12, 2020 

m. – 13.  

Viešieji pirkimai, atlikti per Centrinę perkančiąją organizaciją (vnt.): 2022 m. – 25, 2021 m. – 15, 2020 

m. – 21.  

 

439

53

27 25

2022 m. atlikti viešieji pirkimai

Pirkimų organizatoriai Viešųjų pirkimų komisija

Finansuojami tarptautinių projektų lėšomis per Centrinę perkančiąją organizaciją
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Viešųjų pirkimų komisijos atliktų pirkimų verčių palyginimas 2020–2022 m. (tūkst. Eur.): 2022 m. – 11 

115, 2021 m. – 7617, 2020 m. – 3295.  

 

 

X SKYRIUS 

TEISMŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 

Siekiant gerinti teismų darbą, NTA 2022 m. atnaujino duomenų atsarginių kopijų darymo įrangą, 

leisiančią užtikrinti I kategorijos informacinės sistemos ir kitų duomenų saugumą, įsigijo ir perdavė 

teismams naudotis naujos kartos antivirusinę programinę įrangą, 33 komplektus nepilnamečių apklausos 

kambarių įrangos, 595 nešiojamų kompiuterių komplektus, 67 televizorius ir laikiklius, 2 nepertraukiamo 

maitinimo šaltinius (UPS), 90 valdomų vaizdo konferencijų kamerų, 54 Office licencijas, 38 

daugiafunkcinius aparatus ir 8 spausdintuvus. Taip pat, kaip ir kasmet, pratęsė nuotoliniams teismo 

posėdžiams skirtų 285 Zoom licencijų galiojimą.  

2022 m. portale e.teismas.lt užsiregistravo 20 878 nauji vartotojai. 

2022 m. pabaigoje portalo e.teismas.lt paslaugų vartotojų skaičius siekė 126 039 (2021 m. – 105 161, 

2020 m. – 86 127). 

2022 m. pabaigoje portalu e.teismas.lt naudojosi: 

• 2192 advokatai; 

• 1118 advokato padėjėjų; 

• 538 mediatoriai; 

• Juridinių asmenų paskyrose (iš viso sukurta 14 880 juridinių asmenų prieiga) portale e.teismas.lt 

23 981 asmuo įtrauktas kaip juridinio asmens atstovas; 

• 98 210 kitų fizinių asmenų. 

2022 m. pabaigoje portalu e.teismas.lt naudojosi: 

• 2192 advokatai; 
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• 1118 advokato padėjėjai; 

• 538 mediatoriai; 

• Juridinių asmenų paskyrose (iš viso sukurta 14880 juridinių asmenų prieiga) portale e.teismas.lt 

23981 asmenų įtraukti kaip juridinių asmenų atstovai; 

• 98210 kiti fiziniai asmenys. 

2022 m. sumažėjo nuotolinių teismo posėdžių, kuriuose buvo naudojama vaizdo konferencijų įranga, 

skaičius. Iš viso įvyko 1360 tokio pobūdžio nuotoliniai posėdžių. 2021 m. įvyko 2029 nuotoliniai 

posėdžiai, o 2020 m. – 3865.  

Tačiau naudojantis Zoom platforma 2022 m. įvyko 42 954 (2021 m. – 37 488, 2020 m. – 10 973) teismo 

posėdžiai ir susitikimai. Daugiausia Zoom posėdžių ir susitikimų vyko Vilniaus miesto apylinkės teisme 

(6225), Kauno apylinkės teisme (4735), Vilniaus regiono apylinkes teisme (3041), Vilniaus apygardos 

teisme (2545) ir Šiaulių apylinkės teisme (2511). 

 

XI SKYRIUS 

VIDAUS AUDITAS 

NTA Vidaus audito skyrius 2022 m. teismuose atliko didelės apimties teminius vidaus auditus, 

koncentruojantis į visai teismų sistemai svarbias problemas, kurių rezultatai padėjo suformuluoti 

aktualias ir reikšmingas rekomendacijas. 

NTA ir teismų iniciatyva praėjusiais metais atlikti šie vidaus auditai: 

• E. bylų siunčiamų dokumentų proceso dalyviams ekonomiškumo vertinimo vidaus auditas; 

• Teismų siunčiamų dokumentų siuntimo būdų efektyvumo ir ekonomiškumo vertinimo vidaus 

auditas; 

• Priemokų ir vienkartinių išmokų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal 

darbo sutartis, skyrimo pagrįstumo vertinimo vidaus auditas; 

• Vilniaus miesto apylinkės teismo ilgalaikio turto valdymo ir naudojimo efektyvumo vertinimo 

vidaus auditas; 

• Klaipėdos apylinkės teismo finansinės apskaitos ekspertinis vertinimas; 

• Vilniaus apygardos administracinio teismo finansinės apskaitos ekspertinis vertinimas; 

• Kauno apygardos teismo valdymo ir veiklos vertinimo vidaus auditas. 

 

Kiekvieno atlikto audito metu buvo siekiama ne tik nustatyti trūkumus, bet ir pasidalinti teismuose 

nustatyta audituojamos srities gerąja praktika, kad visuose teismuose būtų efektyviai optimizuoti veiklos 

procesai. Parengtose auditorių ataskaitose buvo apibendrinti audito rezultatai, pastebėjimai, išvados ir 

rekomendacijos.  
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Teismams iš viso buvo pateiktos 32, NTA – 5 rekomendacijos dėl auditų metu nustatytų 

veiklos ir vidaus kontrolės trūkumų. 
 

 

XII SKYRIUS 

KOKYBĖS SIEKIS 

Kaip ir kasmet, siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą teismams ir teismų savivaldos 

institucijoms bei komisijoms, NTA veikloje buvo taikomos kelios vadybos sistemos: NTA kokybės 

vadybos sistema (KVS, atitinkanti ISO 9001:2015 standartą) ir klientų aptarnavimo standartas. Teismų 

darbuotojų pasitenkinimo NTA teikiamomis paslaugomis apklausos duomenimis, kokybė stabiliai išlieka 

kaip gera, o teismų savivaldos institucijų ir komisijų pasitenkinimas NTA teikiamomis paslaugomis 

išlieka kaip labai geras. 

Per 2022 m.: 

• Atlikti NTA KVS vidaus ir išorės auditai, gautos 9 rekomendacijos (2 išorės audito, 7 vidaus audito 

metu)  NTA veiklos tobulinimui, parengti ir beveik įgyvendinti veiklos gerinimo rekomendacijų 

įgyvendinimo planai. 

Išorės audito metu identifikuoti tokie teigiami NTA veiklos vadybos aspektai: 

• Vadovybės suinteresuotumas. 

• Darbuotojų patirtis, dėmesys kompetencijų palaikymui, tobulinimui. 

• Nuo 2022 m. pradžios visi NTA rengiami veiklos elektroniniai dokumentai rengiami, tvarkomi, 

vizuojami, derinami ir saugojami naudojantis DVS. 

• Išsamūs vidaus auditai. 

• Veiksminga vidaus kontrolė. 

• Dėmesys klientų poreikių ir lūkesčių nustatymui. 

 

• Valdyti svarbūs pokyčiai, susiję su teisinio reguliavimo pasikeitimais – Teismų įstatymo, Viešųjų 

pirkimų įstatymo, Darbo kodekso pasikeitimais, apskaitos reforma, o NTA veikloje valdyti pokyčiai, 

susiję su nauja Liteko II neprocesinių dokumentų valdymo sistema atsisakant popierinių dokumentų, IT 

užklausų valdymo sistemos Servise Desk naudojimu ir kt. 

• Ir toliau valdyti pokyčiai ir rizikos, susijusios su NTA hibridinio darbo, optimizuojant fizines darbo 

vietas, projektavimu, įvertintos galimybės ir jos išnaudotos organizuojant darbą bei teikiant paslaugas 

nuotoliniu ir (ar) mišriu būdu.  

• Vadovautasi NTA vidaus kontrolės politika, paremta NTA KVS. 

• Atsižvelgus į NTA klientų apklausų rezultatus, identifikuotos tobulintinos NTA veiklos sritys, parengti 

priemonių planai, kaip gerinti NTA teikiamas paslaugas. 
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• Tęsiamas NTA kokybės vidaus auditorių grupės stiprinimas: inicijuotas ir vykdomas naujų vidaus 

kokybės auditorių mokymo procesas. 

• Įvertinta NTA teiktų paslaugų kokybė: NTA kaip institucija ir atskiri jos darbuotojai gavo 19 padėkų 

(2021 m. - 26 padėkas, 2020 m. – 18). 

 

NTA teikiamų paslaugų kokybė   

 

Teismų darbuotojų vertinimas  

(5 balų skalė) 

2020 m. – 4,3 

2021 m. – 4,3 

2022 m. – 4,25 

 

 

XII SKYRIUS 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 

2022 m. buvo tęsiamas projekto „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“, finansuojamo  Europos 

Sąjungos fondų investicijų lėšomis, kurio biudžetas siekia daugiau negu 2.5 mln. Eur, įgyvendinimas. 

 

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.  

 

 

2022 m. projekto įgyvendinimo rezultatai: 

 

Vykdomas LITEKO II modernizavimas, šios veiklos įgyvendinimo metu: 

• Tęsiamas LITEKO II likusių iteracijų etapų įgyvendinimas, t. y. procesinių dokumentų valdymo 

funkcionalumų kūrimas, atliktas civilinio proceso apeliacinės, kasacinės ir proceso atnaujinimo 

bylų nagrinėjimo tvarkymo funkcionalumų testavimas, taip pat derinamos struktūros dėl 

bandomojo migravimo duomenų perkėlimo. 

• Bylų skirstymo modulio kūrimo darbai baigti, įvykdytas testavimas, tobulinami funkcionalumai, 

susiję su ikiteisminių tyrimų dokumentais. 

• Tęsiamas statistikos posistemio kūrimas: įgyvendinamas projektavimo ir konstravimo etapas. 

• Parengiant teismų personalą konsultacijoms teismuose apie modernizuotą teismų informacinę 

sistemą, sukurtas teismų mentorių tinklas ir stiprintos mentorių kompetencijos. 2022 m. 

lapkričio 23–24 d. organizuoti 16 ak. val. trukmės efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo 

Teismų savivaldos institucijų ir komisijų  

vertinimas 

(5 balų skalė) 

2020 m. – 4,67 

2021 m. – 4,65 

2022 m. – 4,65 
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mokymai teismų mentoriams (apmokyta 18 mentorių). Mentorių mokymas yra numatytas tęsti 

2023 m. 

 

2022 m. įgyvendintos trys Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos santykiams tarp Lietuvos 

ir Norvegijos stiprinti:  

• kovo 16–17 d. organizuotas pažintinis vizitas Lietuvoje „Teismo proceso garso ir video 

įrašymas“. Vizito tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi teismo proceso įrašymo ir įrašų 

panaudojimo srityje (vizite dalyvavo 23 dalyviai: 8 užsienio ir 15 Lietuvos dalyvių); 

• lapkričio 24 d. organizuotas internetinis seminaras anglų kalba „Skaitmenizacija ir dirbtinis 

intelektas – teismų veiklos ir teismų praktikos skaitmeninimas“. El. seminaro tikslas – paskatinti 

diskusijas apie tai, kaip technologijos gali būti naudojamos, siekiant palengvinti, pagreitinti ir 

pagerinti teisingumo sistemos procesus (seminare dalyvavo 67 dalyviai); 

• gruodžio 1 d.  organizuotas internetinis seminaras anglų kalba „Korupcijos prevencija teismų 

sistemoje“. El. seminaro tikslas – paskatinti diskusijas apie korupcijos prevencijos principus ir 

procesus teismų sistemoje, profesinių interesų konfliktų valdymą, komunikaciją korupcijos 

prevencijos tema bei korupcijos prevencijos priemones (seminare dalyvavo 45 dalyviai). 

 

2022 m. pradėti įgyvendinti du nauji projektai: 

• Europos Komisijos finansuojamas projektas „Efektyvi elektroninė prieiga prie teismo 

sprendimų“ (ang. „Effective e-access to court decisions“) pagal Teisingumo programą 

2022 m. lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas leis į modernizuojamą Lietuvos teismų 

informacinę sistemą LITEKO integruoti Europos teismų praktikos identifikatorių (angl. the 

European Case Law Identifier, ECLI) ir sukurti sąsajas su e. teisingumo portalu. 

Projekto trukmė – 2 metai (2022 m. lapkritis – 2024 m. lapkritis) 

• Projekto trukmė – 2 metai (2022 m. lapkritis – 2024 m. lapkritis). 

• Projekto biudžetas – 26.1062, 88 Eur. 

• Projekto tikslas – palengvinti nacionalinių ir ES teismų sprendimų paiešką.  

• Įdiegus ECLI ir sukūrus minėtas sąsajas, Lietuvos, kaip ir daugelio ES šalių, jau įsidiegusių šį 

funkcionalumą, teismų praktika taps lengviau pasiekiama tarptautiniu lygmeniu: bus galima rasti 

norimą ECLI įsidiegusios šalies teismo sprendimą – kiekvieno teismo sprendimas bus 

identifikuojamas pagal šalies kodą, teismą, sprendimo metus ir unikalų numerį. 

 

• EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Regioninio bendradarbiavimo fondo projektas 

„Teismų sprendimų skaidrumo skatinimas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – 

EŽTT) sprendimų įgyvendinimo stiprinimas nacionaliniu lygmeniu“ (ang. „Foster 

transparency of judicial decisions and enhancing the national implementation of the ECHR“) 

https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do
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Nacionalinė teismų administracija partnerio teisėmis 2022 m. balandžio mėn. pradėjo įgyvendinti 

projektą, kurio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą žmogaus teisių apsaugos srityje, prisidedant prie 

EŽTT sprendimų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ir sukuriant tam reikalingus elektroninius 

sprendinius.  

Projekto vykdytojas – Europos Taryba 

Projekto partneriai – 6 ES šalys 

Projekto trukmė – 24 mėn.  

Projekte bus rengiamos galimybių studijos, atliekamos analizės, ruošiamos rekomendacijos, įvairios 

metodologinės priemonės, sukurti technologiniai sprendimai, teikiamos ekspertinės konsultacijos. Be to, 

ketinama sukurti įrankius, kad būtų paprasčiau nuasmeninti ir kategorizuoti nacionalinius teismų 

sprendimus, kuriuose remiamasi EŽTT praktika. 

 

2022 m. NTA toliau tęsė projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos 

teismuose“, finansuojamo 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 

lėšomis, kurio biudžetas siekia daugiau negu 6.7 mln. Eur, įgyvendinimą. 

 

 Projekto tikslas – sukurti efektyvesnę ir veiksmingesnę teisingumo sistemą.  

 

 

2022 m. šio projekto rezultatai: 

 

• NTA kartu su paslaugų teikėju užbaigė teismo proceso kokybės tobulinimo veiklą, t. y. buvo 

parengta Teismo proceso vedimo studija, kuria siekiama didinti teismo proceso vedimo kokybę 

ir užtikrinti efektyvesnį teisės į teisingumą įgyvendinimą. Vykdant teismo proceso vedimo 

studijos parengimo paslaugų teikimo sutartį, paslaugų teikėjas atliko teismo proceso vedimo 

esamos situacijos analizę, kurios metu išnagrinėjo teismo proceso vedimą reglamentuojančius 

teisės aktus, atliko pusiau struktūruotus interviu bei fokusuotų grupių diskusijas, teismo proceso 

vedimo monitoringą, kurio metu išanalizavo 222 skirtingų tipų ir instancijų bylas, įvertino 

teismo proceso vedimą stebint teismo posėdžius, atliko teismo proceso vedimo lyginamąją 

analizę tarp skirtingų instancijų teismų ir tarp skirtingų tipų bylų, įvertino netolygumus (ilgą bylos 

nagrinėjimo trukmę ir kt.) bei jų atsiradimo priežastis. Taip pat atliko užsienio šalių (Norvegijos, 

Suomijos, Kanados, Nyderlandų ir Estijos) gerosios praktikos ir tarptautinių teismų (Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo bei EŽTT) praktikos analizę, susijusią su teismo proceso vedimu 

baudžiamosiose bylose. Analizėje įvertinta sukaupta užsienio šalių patirtis, išnagrinėta teismo 

proceso vedimo eiga baudžiamosiose bylose, įvertinti praktiniai teismo proceso vedimo įrankiai 

bei užsienio šalių teismo proceso vedimo vystymas ir tobulinimas per paskutiniuosius penkerius 

metus. Parengtas teismo proceso vedimo metodinių rekomendacijų sąrašas, kuris apima šias 

sritis: rekomendacijos dėl bylos parengimo nagrinėti tesime, rekomendacijos dėl veiksmingo 

vadovavimo procesui nagrinėjant bylą teismo posėdyje, rekomendacijos dėl kitų klausimų, 

galinčių daryti poveikį teismo proceso vedimui. Plačiau susipažinti su Teismo proceso vedimo 

studija paspaudę nuorodą žemiau: 

Teismo proceso vedimo studija 

https://grants.teismas.lt/wp-content/uploads/2022/11/Teismo-proceso-vedimo-studija.pdf
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• Siekiant kaupti, apdoroti, sisteminti ir archyvuoti teisėjų ir pretendentų į teisėjus duomenis yra 

kuriamas teisėjų ir pretendentų į teisėjus atrankos ir vertinimo elektroninis įrankis, kurį 

įdiegus bus efektyviau tvarkomi teisėjų ir pretendentų į teisėjus duomenys, užtikrinama duomenų 

apsauga, informacijos atsekamumas, panaudojimo tęstinumas, bus eliminuotas žmogiškos 

klaidos faktorius. 2022 m. vasario 17 d. pasirašyta sutartis dėl teisėjų ir pretendentų į teisėjus 

atrankos ir vertinimo elektroninio įrankio sukūrimo paslaugų. Diegėjas yra įvykdęs detalios 

analizės etapą, kurios metu atlikta esamos ir siekiamos padėties įvertinimas, šiuo metu atliekamas 

projektavimo ir konstravimo etapas. 

• NTA baigė rengti Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių 

valdymui studiją. Studijos metu atliktos aukščiausios ir vidurinės grandies teismų vadovų 

(teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teismo kanclerių, 

skyrių vedėjų / departamento vadovų) užsienio gerosios praktikos analizė, atlikta suinteresuotų 

grupių ir šalių apklausa, parengtas kompetencijų modelis, įskaitant vertinimo kriterijus ir 

metodiką, parengtas kompetencijų, susijusių su korupcijos prevencijos kontrole, stiprinimo 

planas, skirtas užtikrinti korupcijai nepakančios aplinkos teismuose kūrimą. Parengtas 

kompetencijų modelis papildė teisėjų atrankos ir vertinimo modelio taikymą reglamentuojantį 

teisės aktą, 2022 m. vasario 25 d. Teisėjų taryba patvirtino nutarimą Nr. 13P-48-(7.1.2) „Dėl 

Teisėjų tarybos 2022 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 13P-32-(7.1.2.) „Dėl Pretendentų į teisėjus 

atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių 

kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Išsamiau susipažinti su 

pasiektais rezultatai galima projekto internetinėje svetainėje (https://grants.teismas.lt/?p=785).   

• Skatinant savanorystę Lietuvos teismuose bei gerinti teismų aptarnavimo paslaugų kokybę, NTA  

2022 m. gegužės 26–27 d. suorganizavo teismų savanorių mokymus, kurių metu apmokyta 18 

savanorių. Šie mokymai užbaigė pirmą mokymų etapą, kuriame iš viso dalyvavo 40 savanorių ir 

10 jų mentorių. 2022 m. rugsėjo-spalio mėn. vykdė Savanorystės teismuose viešinimo/skatinimo 

kampaniją ir buvo vykdoma komunikacija socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, 

demonstruotas vaizdo klipas apie savanorystę teismuose viešajame transporte esančiuose 

ekranuose Vilniuje ir vykdoma reklama didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 

Panevėžio) viešojo transporto centriniuose paviljonuose. Kampanijos metu sukurta orientacinio 

žaidimo varžybų platforma su užduotimis apie teismus ir teismų savanorius, ių veikla, o varžybos 

vyko Vilniuje ir Kaune. Naujų savanorių, teiksiantiems pagalbą liudytojams ir nukentėjusiems 

teismuose,  mokymams sukurti keturi edukaciniai vaizdo klipai pagal skirtingus scenarijus. 

Atnaujintas metodinis leidinys teismo savanoriams – Teismo savanorio vadovas, kuriame 

pateikta ne tik teorija kaip vyksta teismo procesas, praktiniai pavyzdžiai apie dažniausiai 

pasitaikančias situacijas.   

• Įgyvendinant veiklą „Teismų infrastruktūros pritaikymas prie teismo klientų poreikių“ 

pasirašytos keturios sutartys su paslaugų teikėjais: 2022 m. gegužės 16 d. pasirašyta projektavimo 

paslaugų sutartis dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo viešųjų erdvių pritaikymo teismo 

lankytojų poreikiams, 2022 m. gegužės 20 d. pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis dėl Kauno 

apylinkės teismo viešųjų erdvių pritaikymo teismo lankytojų poreikiams, 2022 m. liepos 12 d. 

pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis dėl Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų viešųjų 

erdvių pritaikymo teismo lankytojų poreikiams, 2022 m. liepos 27 d. pasirašyta projektavimo 

paslaugų sutartis dėl Panevėžio apylinkės teismo viešųjų erdvių pritaikymo teismo lankytojų 

poreikiams.  

• Siekiant didinti saugumo lygį visuose Lietuvos teismuose pradėta įgyvendinti „Saugumo lygio 

teismuose stiprinimo“ veikla. 2022 m. liepos 5 d. pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju dėl 

https://grants.teismas.lt/?p=785
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teismuose naudojamų saugumo priemonių plėtros poreikio, duomenų surinkimo bei saugumo 

įvertinimo paslaugų teikimo.    Įgyvendinant sutartį paslaugų teikėjas aplankė visus teismus pagal 

pateiktą sąrašą siekdamas patikrinti esamas saugumo priemones ir įvertino naujų poreikį. 

Paslaugų teikėjas pagal sutartį pateikė susistemintą informaciją apie fizines saugumo priemones 

Lietuvos teismuose kartu su išvadomis bei pasiūlymais. Šiuo metu informacija yra analizuojama 

ir lygiagrečiai rengiami fizinio saugumo priemonių įdiegimo Lietuvos teismuose viešųjų pirkimų 

dokumentai. 

 

2022 m. buvo tęsiamas projekto „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų 

stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“, kuriame NTA dalyvauja partnerio 

teisėmis, įgyvendinimas. Projektas finansuojamas 2014–2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo 

lėšomis, kurio biudžetas siekia apie 3,5 mln. Eur (NTA dalis – apie 759 tūkst. Eur). 

 

Projekto tikslas – tobulinti smurto artimoje aplinkoje prevencinę politiką teismuose ir teisėsaugos 

institucijose, stiprinti kompetencijas ir tarpinstitucinį bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą, siekiant 

veiksmingo funkcijų pasidalijimo bei siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje. 

 

2022 m. šio projekto rezultatai: 

 

• parengta Teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje studija, kurioje atlikta teisinio 

reguliavimo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo analizė (atlikta tikslinių grupių ir 

suinteresuotų šalių apklausa dėl smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų tyrimo ir 

nagrinėjimo teisme praktinių problemų identifikavimo, išanalizuota aktuali Lietuvos teismų ir 

Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, susijusi su smurtu artimoje aplinkoje), parengta 

užsienio šalių (Austrija, Ispanija ir Švedija) gerosios praktikos analizė, kurioje įvertinti 

egzistuojantys nukentėjusio asmens apsaugos mechanizmai ir procesinių priemonių 

veiksmingumas, aptarti praktiniai įrankiai dėl efektyvaus įrodymų rinkimo ir vieningo jų taikymo, 

pristatytos tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemos gerosios praktikos, aptarti teisingumo 

sistemos atstovų kompetencijų, nagrinėjant šios kategorijos bylas, tobulinimo ypatumai ir kt. bei 

parengti siūlymai ir rekomendacijos dėl įrodymų rinkimo, psichologinių smurto įrodinėjimo 

aspektų, teisingumo sistemos atstovų kompetencijų tobulinimo bei teisės aktų, reglamentuojančių 

šią sritį, tobulinimo. 

• Lietuvos Policijos departamentas kartu su partneriais NTA, Generaline prokuratūra ir Oslo 

Policijos nuovada suorganizavo specializuotas praktines dirbtuves smurto artimoje aplinkoje 

tema. Praktinių dirbtuvių tikslas – stiprinti teisėsaugos institucijų atstovų kompetencijas, siekiant 

didinti žinias ir dalintis gerąją patirtimi bei iššūkiais dirbant su smurto artimoje aplinkoje bylomis. 

2022 m. balandžio 26-28 d. Birštone vyko pirmosios praktinės dirbtuvės, kuriose pranešimus 

skaitė ekspertai iš Norvegijos ir Velso, taip pat buvo dalinamasi Oslo policijos nuovados, 

Lietuvos Policijos departamento, Generalinės prokuratūros bei Lietuvos teismų patirtimi, 

grupinėse diskusijose buvo aptariami konkretūs atvejai nagrinėjant smurto artimoje aplinkoje ir 

lyties pagrindu bylas. Rugsėjo 6-9 d. Trakuose vyko antrosios praktinės dirbtuvės, kurių 

pagrindinė tema – ikiteisminis tyrimas, nukentėjusių/įtariamųjų apklausų vykdymas, įrodymų 

rinkimas. Lapkričio 7-11 d. Osle (Norvegija) vyko trečiosios praktinės dirbtuvės, kurių metu 

dalyviai turėjo galimybę susipažinti su smurto artimoje aplinkoje situacija tiek Norvegijos 

karalystėje, tiek pačiame Osle, leido pažvelgti į esamą situaciją Lietuvoje, identifikuoti problemas 

tiek ikiteisminiame tyrime, tiek smurto artimoje aplinkoje bylas nagrinėjant teisminio proceso 
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metu, taip pat įvertinti mediacijos svarbą, jos taikymo galimybes tokio pobūdžio baudžiamosiose 

bylose. Visose praktinėse dirbtuvėse dalyvavo teisėjai, NTA ekspertai, policijos pareigūnai bei 

prokurorai.  

 

 

XIV SKYRIUS 

MOKYMAI IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

2022 m. teisėjams suorganizuoti 75 seminarai pagal  Teisėjų tarybos patvirtintas mokymo programas, 

kuriuose  dalyvavo 2038 teisėjai. Šiuose  renginiuose kvalifikaciją kėlė 81,4 proc. visų šalies teisėjų. 

 

Statistiniai duomenys apie organizuotus mokymus: 

 

 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Programų skaičius  13 37 47 

Mokymų skaičius 47 65 75 

Dalyvių skaičius  890 1552 2215 
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 Iš viso 2022 m. 43 seminarai vyko auditorijose, o 32 seminarai vyko nuotoliniu būdu. 

 

2022 m. tarp populiariausių mokymų galima išskirti šiuos: „Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje“, 

„Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų praktika“, „Finansiniai nusikaltimai“, „Vartojimo 

kreditai“, „Komandinio darbo svarba ir prasmė teismuose: kaip sukurti ir išlaikyti komandos 

efektyvumą“, „ Streso valdymas ir atsparumo stiprinimas teismuose: kaip atlaikyti iššūkius ir suvaldyti 

įtampą?“ 

 

Seminarus teisėjams vedė 55 skirtingi lektoriai. Lektorių mokymų vedimas vidutiniškai įvertintas 4,8 

balo iš galimų 5.   

 

Jau antrus metus NTA organizuoja teismų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, centralizuotą mokymą ir kvalifikacijos 

kėlimą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. 

 

2022 m. buvo suorganizuoti 68 (48 – nuotoliniu, 18 – kontaktiniu ir 2 mišriu būdu) kvalifikacijos 

kėlimo renginiai. Juose dalyvavo 4 963 teismų darbuotojai, 167 teisėjai. Iš jų 53 renginiai buvo 

neformalusis švietimas (mokymai) ir 15 renginių – mokymasis iš kitų asmenų (darbiniai susitikimai / 

diskusijos), kuriais siekta pasidalinti gerosiomis praktikomis, aptarti probleminius klausimus ir pan.   

 

Kvalifikaciją kėlė: 

 

Teismų pirmininkai, teismų kancleriai ir vidurinės grandies vadovai,  posėdžių sekretoriai, raštinės 

darbuotojai,  teisėjų padėjėjai, už kokybės vadybą atsakingi darbuotojai, už asmens duomenų apsaugą 

atsakingi darbuotojai, archyvarai; finansininkai, IT specialistai, atstovai spaudai ir ryšiams su 

visuomene, lituanistai, psichologai, viešųjų pirkimų specialistai, savanoriai, vertėjai. 

 

Teismų darbuotojai taip pat buvo kviečiami dalyvauti teisėjams skirtuose mokymuose pagal Teisėjų 

tarybos patvirtintas mokymo programas. 2022 m. kartu su teisėjais mokymuose dalyvavo 177 teisėjų 

padėjai. 
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Tarptautiniuose mokymuose užsienyje 2022 m. dalyvavo 90 teismų darbuotojų (teisėjų padėjėjai ir kitas 

pareigas teisme einantys darbuotojai). Pagal Europos teisminio mokymų tinklo (toliau – EJTN) 

programas mokymuose dalyvavo 48 teismų darbuotojai, iš jų pagal mainų programas 8 stažavosi užsienio 

teismuose bei susipažino su pasirinktos šalies teismų sistemomis, 1 teisėjo padėjėja stažavosi EŽTT, 1 

teisėjo padėjėja – Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūroje, 2 teismų darbuotojai – įvairiose ES 

institucijose Pagal Europos teisės akademijos (toliau – ERA) programas organizuotuose mokymuose 

dalyvavo 14 teismų darbuotojų. Pagal NTA kartu su EIPA įgyvendinamą projektą „Protecting Rights – 

Fundamental Rights and Data Protection in EU Law“ mokymuose dalyvavo 28 teismų darbuotojai. 

 

99,07 proc. apklausose dalyvavusių respondentų nurodė, kad seminarai jiems buvo naudingi, o 

97,4 proc. respondentų mokymuose rekomenduotų sudalyvauti savo kolegoms.  

 

Bendrai NTA veikla organizuojant seminarus įvertinta 4,74 balo iš 5 galimų. Net 97,4 

proc. respondentų NTA veiklą įvertino gerai ir labai gerai.  

 

NTA Mokymo centro veikla aptarnaujant centre esančius dalyvius įvertinta 4,8 balais iš 5 galimų. 

Net 97 proc. respondentų NTA Mokymo centro veiklą įvertino gerai ir labai gerai. 

 

99,07 proc. apklausose dalyvavusių respondentų nurodė, kad seminarai jiems buvo naudingi, o 97,4 

proc. respondentų mokymuose rekomenduotų sudalyvauti savo kolegoms.  

 

Bendrai NTA veikla organizuojant seminarus įvertinta 4,74 balo iš 5 galimų. Net 97,4 proc. 

respondentų NTA veiklą įvertino gerai ir labai gerai.  

 

NTA MC veikla aptarnaujant centre esančius dalyvius įvertinta 4,8 balais iš 5 galimų. Net 97 proc. 

respondentų NTA MC veiklą įvertino gerai ir labai gerai. 

 

Teisėjai tai pat dalyvavo 2 NTA bendradarbiavimo su kitomis institucijomis pagrindais 

suorganizuotuose  mokymuose. Juose dalyvavo 285 dalyviai. Šie mokymai organizuoti 

bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 

Lietuvos teisėjai turėjo galimybę kvalifikaciją kelti ir tarptautiniuose mokymuose: EJTN, ERA bei kitų 

institucijų rengtuose tarptautiniuose  mokymuose. 2022 m. teisėjai dalyvavo 126 tarptautiniuose 

mokymuose.   

Pagal EJTN programas mokymuose dalyvavo 95 teisėjai, organizuotuose ERA – 23 teisėjai, o  kitų 

organizatorių mokymuose dalyvavo 24  teisėjai. 2022 m. Mainų programos renginiuose (stažuotės, kurios 

gali trukti nuo poros dienų iki 2-jų savaičių) dalyvavo 21  Lietuvos teisėjas. Pagal EJTN mainų programą 

21 teisėjas dalyvavo trumpalaikiuose mainuose, iš jų 14 stažavosi užsienio teismuose bei susipažino su 

pasirinktos šalies teismų sistemomis, 1 teisėja stažavosi Europos Žmogaus Teisių Teisme, 2 teisėjai 

stažavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, 2 teisėjai ES institucijose, 1 teisėja Europos Sąjungos 

Pagrindinių teisių agentūroje, 1 teisėja Eurojusto institucijoje. Taip pat Lietuvos 24 teisėjai dalyvavo ir 

kitų tarptautinių institucijų, organizuotuose mokymuose. Iš jų net 19 teisėjų dalyvavo mokymuose pagal 

NTA kartu su EIPA įgyvendinamą projektą “Protecting Rights – Fundamental Rights and Data Protection 

in EU Law”. 




