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Vykdytojas 
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1. TEISMO IŠORINIO ADMINISTRAVIMO PRIEMONĖS 

 

1.1.  

 

Planinis kompleksinis apylinkių teismų administracinės 

veiklos patikrinimas: 

1. Jurbarko rajono apylinkės teismas. 

2. Varėnos rajono apylinkės teismas. 

3. Druskininkų miesto apylinkės teismas.  

 

 

I ketvirtis 

II ketvirtis 

IV ketvirtis 

Komisija sudaroma teismo pirmininko 

įsakymu. 

 

1.2. 

Tikslinis operatyvus teismo administracinės veiklos 

patikrinimas, iškilus tarnybiniam būtinumui. 

Vykdoma nuolat, apibendrinantys 

rezultatai pateikiami kartą per metus. 

Konkrečiam klausimui ištirti ar 

situacijai išsiaiškinti atsakingi 

asmenys paskiriami teismo pirmininko 

įsakymu arba pavedama atlikti teismo 

pirmininko rezoliucija ar skyriaus 

pirmininko potvarkiu. Apibendrintus 

rezultatus pateikia teismo pirmininko 



 

 

patarėjas. 

 

1.3. 

Tiksliniai neplaniniai apylinkių teismų teisėjų 

administracinės veiklos patikrinimai: 

 

1.3.1. Patikrinimai pagal asmenų skundus dėl teisėjų 

neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo 

vykdymu; 

1.3.2. Teisėjų administracinės veiklos patikrinimai pagal 

kitą teisme gautą informaciją (skundus, gautus iš Teisėjų 

tarybos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos 

apeliacinio teismo, Nacionalinės teismų administracijos, 

kitų valstybės institucijų). 

Vykdoma nuolat, apibendrinantys 

rezultatai pateikiami kartą per metus 

Konkrečiam klausimui ištirti ar 

situacijai išsiaiškinti atsakingi 

asmenys paskiriami teismo pirmininko 

įsakymu arba pavedama atlikti teismo 

pirmininko rezoliucija ar skyriaus 

pirmininko potvarkiu. Apibendrintus 

rezultatus pateikia teismo pirmininko 

patarėjas. 

1.4. 

 

Atlikti Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų bylų, kurių nagrinėjimas 

užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, priežasčių analizę, 

pateikti pasiūlymus dėl šių priežasčių šalinimo veiksmų 

/ priemonių. 

Apylinkių teismams iki kovo 1 d. 

pateikti duomenis, 

analizę atlikti iki balandžio 1 d. 

 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas,  

Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas. 

 

1.5. 

Apylinkių teismuose rengti Kauno apygardos teismo 

vadovybės ir apylinkių teismuose dirbančių teisėjų 

pasitarimus, įvertinti darbo sąlygas, klientų aptarnavimą, 

išklausyti teismo personalo pastabas ir pasiūlymus.   

Esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 4 

kartus per metus. 

Teismo pirmininkas, skyrių 

pirmininkai. 

 

1.6. 

Surengti apylinkių teismų teisėjų, kurių darbo stažas 

mažesnis nei 4 metai, pasitarimą – diskusiją apygardos 

teisme.  

Iki 2017 m. gruodžio 15 d. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, teismo kancleris, teismo 

administracijos sekretorius. Tikslus, 



 

 

kurių siekiama pasitarimu – diskusija, 

nustato skyrių pirmininkai. 

1.7. 

Organizuoti apylinkių teismų teisėjų bei kitų teismo 

darbuotojų mokymus-susirinkimą dėl lietuvių kalbos 

vartojimo procesiniuose dokumentuose ir teismo 

raštuose. 

Ne rečiau kaip  du kartus per metus. 
Teismo kancleris, vyresnysis 

specialistas (lituanistas). 

 

1.8. 

 

Organizuoti apylinkių teismų raštinių vedėjų ir kitų 

specialistų pasitarimą, kuriame būtų aptarti bylų 

operatyvaus paruošimo ir siuntimo apeliacinės 

instancijos teismui klausimai, raštvedybos organizavimo 

problemos. 

Iki 2017 m. gruodžio 15 d. 

Skyrių raštinių poskyrių vedėjai, 

teismo kancleris, teismo 

administracijos sekretorius. 

 

1.9. 

Organizuoti apylinkių teismų atstovų ryšiams su 

visuomene ir žiniasklaida pasitarimą, aptariant teismų 

atvirumo visuomenei gerinimą, viešųjų ryšių akcijų 

organizavimą.  

Iki 2017 m. gruodžio 15 d. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams 

su žiniasklaida ir visuomene), teismo 

kancleris. 

1.10. 
Atnaujinti metodines rekomendacijas dėl nepilnamečių, 

mažamečių asmenų apklausų vykdymo teisminiame 

procese ir šiuo klausimu organizuoti seminarus. 

Ne rečiau kaip  du kartus per metus. 
Teismo raštinės vyriausiasis 

specialistas (psichologas). 

 

1.11. 

 

Nuotoliniu būdu atliekama apylinkių teismų pirmininkų 

vykdomos vidinės administracinės priežiūros 

efektyvumo kontrolė. 

Kartą per pusmetį. 
Teismo pirmininkas, teismo 

pirmininko patarėjas. 

1.12. 
Apylinkių teismuose gaunamų bylų skirstymo atitikties 

teisės aktų reikalavimams kontrolė 

Po vieną teismą pasirinktinai kartą 

per ketvirtį. 

Teismo pirmininko patarėjas, teismo 

kancleris. 

1.13. 

 

Organizuoti Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų raštinių vedėjų ir teismų 

archyvų vedėjų bei kitų archyvo darbuotojų pasitarimą, 

kuriame būtų aptarti aktualūs klausimai, susiję su 

teismų archyvų tvarkymu. 

 

Kartą per metus. 

Teismo archyvo skyriaus vedėjas, 

teismo raštinės vedėjas, Civilinių bylų 

skyriaus raštinės poskyrio vedėjas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės 

poskyrio vedėjas, teismo kancleris. 



 

 

 

2. TEISMO VIDINIO ADMINISTRAVIMO PRIEMONĖS 

 

2.1.Priemonės, užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą 

 

 

2.1.1. 

Tikslinis operatyvus teismo administracinės veiklos 

patikrinimas, iškilus tarnybiniam būtinumui. 

Vykdoma nuolat, apibendrinantys 

rezultatai pateikiami kartą per 

pusmetį. 

Konkrečiam klausimui ištirti ar 

situacijai išsiaiškinti atsakingi 

asmenys paskiriami teismo pirmininko 

įsakymu arba pavedama atlikti teismo 

pirmininko rezoliucija ar skyriaus 

pirmininko potvarkiu. Apibendrintus 

rezultatus pateikia teismo pirmininko 

patarėjas. 

 

2.1.2. 

Tiksliniai neplaniniai teisėjų administracinės veiklos 

patikrinimai: 

 

2.1.2.1. Patikrinimai pagal asmenų skundus dėl teisėjų 

neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo 

vykdymu; 

2.1.2.2. Teisėjų administracinės veiklos patikrinimai 

pagal kitą teisme gautą informaciją (skundus, gautus iš 

Teisėjų tarybos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, 

Lietuvos apeliacinio teismo, Nacionalinės teismų 

administracijos, kitų valstybės institucijų). 

Vykdoma nuolat, apibendrinantys 

rezultatai pateikiami kartą per 

pusmetį. 

Konkrečiam klausimui ištirti ar 

situacijai išsiaiškinti atsakingi 

asmenys paskiriami teismo pirmininko 

įsakymu arba pavedama atlikti teismo 

pirmininko rezoliucija ar skyriaus 

pirmininko potvarkiu. Apibendrintus 

rezultatus pateikia teismo pirmininko 

patarėjas. 

 

2.1.3. 

Pirmosios instancijos bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė 

ilgiau kaip 1 metus, priežasčių analizė. 
Kartą per pusmetį. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 



 

 

skyriaus pirmininko patarėjas. 

 

2.1.4. 

Apeliacinės instancijos bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė 

ilgiau nei 6 mėnesius, priežasčių analizė. 
Kartą per pusmetį. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas. 

 

2.1.5. 

 

Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau 

kaip 4 metus, priežasčių analizė. 

Analizę atlikti ir ataskaitą pateikti iki 

2017 m. spalio 30 d. 

Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas. 

2.1.6. 

Bylų paskirstymo teisėjams tvarkos laikymosi priežiūra. 

Bylų paskirstymo teisėjams tvarkos laikymosi kontrolė, 

taikant informacines technologijas. 

Vykdoma nuolat, apibendrinantys 

rezultatai teikiami kas pusmetį. 

Teismo pirmininko patarėjas, teismo 

kancleris. 

2.1.7. 

Tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, 

nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso 

dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų 

laikymosi analizė. 

Atsitiktine tvarka išklausyti ne 

mažiau kaip po vieną įrašą per 

ketvirtį ir kas pusmetį pateikti 

apibendrinančias ataskaitas. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas. 

2.1.8. 
Tikslinis patikrinimas, kaip laikomasi CPK 269, 325 

straipsniuose nustatytų procesinių terminų. 
Kartą per pusmetį. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas. 

2.1.9. 
Tikslinis patikrinimas, kaip laikomasi BPK 302 

straipsnio 4 dalyje nustatytų procesinių terminų. 
Kartą per pusmetį. 

Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas. 

2.1.10. Elektroninių civilinių bylų proceso vedimo tvarkos ir šių 

bylų tvarkymo patikrinimas. 
Iki 2017 m. lapkričio 15 d. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas ir  Civilinių bylų skyriaus  

raštinės poskyrio vedėjas. 

 



 

 

 

2.2. Priemonės, užtikrinančios teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą 

 

 

2.2.1. 

Tikslinis patikrinimas, kaip laikomasi CPK 317, 318, 

334, 338 straipsniuose nustatytų terminų dėl bylos 

operatyvaus paruošimo ir išsiuntimo apeliacinės 

instancijos teismui, ir BPK 319 straipsnyje nustatytų 

terminų dėl bylos išsiuntimo apeliacinės instancijos 

teismui, gavus apeliacinį skundą ir atsikirtimus į jį. 

Kartą per pusmetį. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas, skyrių 

raštinių vedėjai. 

2.2.2. 

Asmenų, kurie nėra bylos dalyviai, susipažinimo su 

išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais, bylos kopijų 

ar išrašų darymo užtikrinimo aptarimas. 

Kartą per pusmetį. 
Teismo kancleris, archyvo skyriaus 

vedėjas. 

2.2.3. 
Bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų bei 

proceso įvykių registravimo LITEKO patikrinimas. 

Duomenų registravimo tikrinimas 

kas mėnesį, apibendrinantys 

rezultatai kas pusmetį. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas, skyrių 

raštinių vedėjai. 

2.2.4. 

Ilgiau kaip 6 mėn. teismo archyvui negrąžintų laikinam 

naudojimui paimtų bylų sąrašų parengimas bei 

negrąžinimo priežasčių nurodymas.  

Kartą per pusmetį. 

Teismo archyvo skyriaus vedėjas, 

teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas. 

 

2.2.5. 

Teikti ataskaitas apie teismo struktūrinių padalinių ar 

asmenų, atsakingų už bylų sudarymą, dokumentų 

perdavimą teismo archyvui, dokumentų vertės 

ekspertizių atlikimą, užbaigtų bylų apskaitą. 

Kartą per pusmetį. 

Teismo archyvo skyriaus vedėjas, 

teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas. 

 

2.2.6. 

Teikti ataskaitas apie dalyvavimą apklausiant 

nepilnamečius, mažamečius asmenis ikiteisminiame 

tyrime, teismo procese, apie teiktas išvadas ir 

nuomones, vykdytus asmenų psichologinius vertinimus.  

Kartą per ketvirtį. 
Teismo raštinės vyriausiasis 

specialistas (psichologas). 



 

 

2.2.7. 
Parengti atmintines dėl nepilnamečių, mažamečių 

asmenų apklausų vykdymo teisminiame procese 

apygardos teismo teisėjams. 

Iki 2017 m. gruodžio 20 d. 
Teismo raštinės vyriausiasis 

specialistas (psichologas). 

2.2.8. 

Raštinių darbuotojų ir teismo posėdžių sekretorių 

rengiamų dokumentų patikrinimas dėl dokumentų 

rengimo taisyklių reikalavimų atitikties ir kalbos 

kultūros. 

Kartą per pusmetį ir pateikti 

ataskaitas. 

Teismo raštinės vedėjas, teismo 

raštinės vyresnysis specialistas 

(lituanistas). 

2.2.9. 

Atrankos būdu parinktų teismo posėdžių garso įrašų 

darymo, jų kokybės ir saugojimo, teismo posėdžių 

salėse sumontuotos garso įrašų darymo aparatūros 

patikrinimas. 

Vykdyti nuolat, teikti pasiūlymus ir 

ataskaitas kartą per pusmetį. 

Teismo kancleris, skyrių raštinių 

poskyrių vedėjai, Informatikos 

skyriaus vyresnieji specialistai. 

 

2.3. Priemonės, užtikrinančios Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę kultūrą 

 

2.3.1. 

Rengti visuotinius teisėjų susirinkimus, jų metu aptarti 

aktualius darbo organizavimo, bylų nagrinėjimo 

operatyvumo bei kokybės užtikrinimo, Teisėjų etikos 

kodekso reikalavimų laikymosi, darbo drausmės ir kitus 

klausimus.  

Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Teismo pirmininkas. 

 

2.3.2. 

Rengti Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių teisėjų 

susirinkimus, jų metu aptarti darbo organizavimo 

klausimus. 

Paprastai kiekvieną savaitę. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas. 

2.3.3. 

Rengti Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių teisėjų 

padėjėjų susirinkimus, jų metu aptarti teismų praktikos 

vienodinimo ir teisinių problemų analizės, darbo 

organizavimo klausimus. 

Paprastai kiekvieną savaitę. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko patarėjas.  

2.3.4. Rengti kitų teismo darbuotojų visuotinius susirinkimus. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Teismo pirmininkas, teismo kancleris.  

 Rengti Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių teismo Ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Skyrių raštinių poskyrių vedėjai. 



 

 

2.3.5. posėdžių sekretorių susirinkimus, jų metu aptarti darbo 

organizavimo klausimus. 

2.3.6. 

Teisėjų ir teismo darbuotojų darbo drausmės ir darbo 

kultūros bei etikos priežiūra. Užtikrinti teismo 

darbuotojų aukštos darbo kultūros, nepriekaištingų 

darbuotojų tarpusavio santykių bei etikos principų 

laikymąsi santykiuose su besikreipiančiais į teismą 

asmenimis, susirinkimų, individualių pokalbių šiuo 

tikslu organizavimas. 

Vykdoma nuolat, apibendrinantys 

rezultatai teikiami ne rečiau kaip 

kartą per metus. 

Teismo pirmininkas, teismo kancleris, 

teismo raštinės vyriausiasis 

specialistas (psichologas). 

2.4. Priemonės, užtikrinančios teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei 

2.4.1. 

Rengti pranešimus spaudai apie visuomenės 

susidomėjimą sukėlusiose bylose priimtus sprendimus, 

taip pat apie sprendimus, kurie yra reikšmingi 

visuomenei, teikti informaciją žiniasklaidai apie tokių 

bylų eigą. 

Pastoviai visus metus, iki 2017 m. 

gruodžio 15 d. pateikti ataskaitą. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams 

su žiniasklaida ir visuomene). 

2.4.2. 

Surengti susitikimus su Kauno apygardos teritorijoje 

esančių ugdymo įstaigų moksleiviais (abiturientais), 

kurie domisi teismo darbu, galvoja studijuoti teisę, 

siekiant susipažinti su teismo veikla, teisės ir teismine 

sistemomis, teisėjo ir teisininko darbu. 

Pastoviai visus metus, iki 2017 m. 

gruodžio 15 d. pateikti ataskaitą. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams 

su žiniasklaida ir visuomene). 

2.4.3. 

Atlikti asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo 

procedūrą – anoniminę apklausą, išanalizuoti jos 

rezultatus, nustatyti pažangią praktiką ar tobulintinas 

kryptis. 

Iki 2017 m. gruodžio 15 d. pateikti 

atliktos apklausos analizę. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams 

su žiniasklaida ir visuomene), teismo 

kancleris, teismo raštinės vedėjas. 

2.4.4. 

Teismo interneto tinklalapio galimybių panaudojimo 

ryšių su visuomene stiprinimui organizavimas. Tobulinti 

teismo intraneto ir interneto svetaines, įvesti reikalingas 

Vykdoma nuolat, teikti ataskaitas ir 

pasiūlymus kartą per pusmetį. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams 

su žiniasklaida ir visuomene), 

Informatikos skyriaus vyresnieji 



 

 

funkcijas, teismo intranetą padaryti lengvai naudojamą, 

internetinį puslapį – informatyvų ir patrauklų 

visuomenei. 

specialistai (informatikai). 

2.4.5. 

Surengti susitikimus su visuomenės atstovais, 

besidominčiais teise ar psichologija, siekiančiais 

susipažinti su teismo veikla, besidominčiais su 

nepilnamečiais/mažamečiais asmenimis vykdomomis 

apklausomis teisme, teismo psichologo darbu. 

Iki 2017 m. gruodžio 20 d. 
Teismo raštinės vyriausiasis 

specialistas (psichologas). 

2.5. Priemonės, susijusios su teismo finansų ir biudžeto klausimais, materialinių vertybių naudojimo skaidrumu bei apsauga 

2.5.1. 

Teismo finansų naudojimo kontrolė, teismui skirtų lėšų 

panaudojimo pagal tikslinę paskirtį užtikrinimo kontrolė 

bei biudžeto asignavimų ir lėšų panaudojimo pagal 

esamą sąmatą kontrolė. 

Apibendrinantys rezultatai 

pateikiami kartą per pusmetį. 
Teismo kancleris. 

2.5.2. 
Parengti teismo finansinės padėties bei finansinės 

veiklos planavimo ir atsakomybės užtikrinimo analizę. 

Kartą per metus iki III ketvirčio 

pabaigos. 
Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas. 

2.5.3. 
Atsiskaitymo su paslaugų tiekėjais užtikrinimo 

kontrolės ataskaita. 
Kartą per pusmetį. Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas. 

2.5.4. 
Mažos vertės pirkimų procedūrų įgyvendinimo 

užtikrinimo kontrolė. 
Kartą per pusmetį parengti ataskaitą. 

Teismo kancleris, teismo kanclerio 

tarnybos vyriausiasis specialistas. 

2.5.5. 
Nereikalingo ir netinkamo naudoti inventoriaus 

realizavimo nustatyta tvarka patikrinimai. 
Kartą per metus parengti aktą. Teismo kancleris. 

2.5.6. 

Tikrinti teismo inventoriaus ir automobilių parko būklę 

bei pateikti surinktą informaciją apie ekonomišką ir 

racionalų jų naudojimą, teikti rekomendacijas. 

Kartą per ketvirtį parengti ataskaitą. Ūkio skyriaus vedėjas. 



 

 

2.5.7. 

Atlikti teismo turimos biuro ir kompiuterinės technikos 

funkcionavimo galimybių analizę ir teikti 

rekomendacijas dėl efektyvaus biuro technikos 

naudojimo teismo veikloje. 

Kartą per pusmetį teikti ataskaitą. 
Informatikos skyriaus vyresnieji 

specialistai. 

2.6. Priemonės, užtikrinančios nuolatinį teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimą 

2.6.1. 

Organizuoti teisėjų bei kitų teismo darbuotojų 

mokymus-susirinkimą dėl taisyklingo lietuvių kalbos 

vartojimo procesiniuose dokumentuose ir teismo 

raštuose. 

Kartą per pusmetį. 
Teismo kancleris, vyresnysis 

specialistas (lituanistas). 

2.6.2. 

Teisėjų, teismo tarnautojų mokymo, jų kvalifikacijos 

kėlimo organizavimo, prioritetinių mokymo krypčių 

nustatymo klausimų sprendimas ir kontrolė. 

Kartą per ketvirtį. 
Teismo kancleris, teismo 

administracijos sekretorius. 

 

2.6.3. 

Teismo vertėjų verčiamų iš užsienio kalbos į lietuvių 

kalbą procesinių dokumentų patikrinimas dėl 

taisyklingo lietuvių kalbos vartojimo. 

Kartą per metus, rezultatai aptariami 

bendrame vertėjų susirinkime. 

Teismo raštinės vyresnysis specialistas 

(lituanistas). 

2.6.4. 

Teismo buhalterijos skyriaus rengiamų raštų ir kitų 

dokumentų patikrinimas dėl taisyklingo lietuvių kalbos 

vartojimo. 

Kartą per metus, rezultatai aptariami 

Buhalterijos skyriaus susirinkime 

Teismo raštinės vedėjas, teismo 

raštinės vyresnysis specialistas 

(lituanistas). 

 

3. Kitos aktualios priemonės 

 

3.1. 

Parengti ataskaitas apie teisme esamų techninių 

apsaugos priemonių būklę, teikti pasiūlymus dėl teismo 

pastatų apsaugos gerinimo. 

Kartą per pusmetį. Ūkio skyriaus vedėjas. 

3.2. 

Parengti ir teikti teismo pirmininkui ataskaitą apie 

Gaisrinės saugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos 

instruktažų rengimą darbuotojams. 

Kartą per metus. Ūkio skyriaus vedėjas. 



 

 

4. Plane numatytų administracinės veiklos priežiūros priemonių taikymo laikas, terminai bei vykdytojai. 

 

4.1. Visos planinės administracinės veiklos priežiūros priemonės vykdomos per metus, patikrinimų datos aptariamos su apylinkių teismais.  

4.2. Operatyvių (neeilinių) administracinės veiklos priežiūros priemonių imamasi iškilus tarnybiniam būtinumui. 

4.3. Atskirų administracinės veiklos priežiūros priemonių vykdytojai paskiriami teismo pirmininko įsakymu arba skyriaus pirmininko potvarkiu, 

asmenys supažindinami pasirašytinai. 

________________ 


