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1. TEISMO IŠORINIO ADMINISTRAVIMO PRIEMONĖS 

 

1.1.  

 

 

Planinis tikslinis Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijai priskirtų Alytaus, Kauno ir 

Marijampolės apylinkių teismų darbo krūvių, 

susijusių su civilinių ir baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimu, patikrinimas, siekiant nustatyti, ar 

nesama esminių darbo krūvio skirtumų. 

II ketvirtis 
Komisija, sudaroma teismo pirmininko 

įsakymu. 

1.2. 

 

Planinis tikslinis Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijai priskirtų Alytaus, Kauno, Marijampolės 

apylinkių teismų posėdžių vedimo kultūros, 

nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso 

dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso 

reikalavimų laikymosi patikrinimas. 

 

III ketvirtis 

Komisija, sudaroma teismo pirmininko 

įsakymu. 

 

 



 

 

    1.3 

Planinis tikslinis baudžiamųjų ir civilinių bylų 

parengimo apeliacijai tvarkos bei bylų su 

skundais išsiuntimo apeliacinės instancijos 

teismui terminų laikymosi Kauno apygardos 

teismo veiklos teritorijai priskirtuose Alytaus, 

Kauno, Marijampolės apylinkių teismuose 

patikrinimas. 

IV ketvirtis 
Komisija, sudaroma teismo pirmininko 

įsakymu 

1.4 

Planinis tikslinis Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijai priskirtų Alytaus, Kauno, Marijampolės 

apylinkių teismų organizacinės kultūros ir 

psichologinio mikroklimato tyrimas. 

III-IV ketvirtis 

Komisija, sudaroma teismo pirmininko 

įsakymu, įtraukiant Kauno apygardos teismo 

veiklos teritorijai priskirtų apylinkių teismų 

specialistus (psichologus). 

 

1.5. 

Tikslinis operatyvus teismo administracinės 

veiklos patikrinimas, iškilus tarnybiniam 

būtinumui. 

Vykdoma nuolat, rezultatų 

apibendrinimas pateikiamas 

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.  

Rezultatų apibendrinimą pateikia teismo 

pirmininko patarėjas. 



 

 

 

1.6. 

Tiksliniai neplaniniai apylinkių teismų teisėjų 

administracinės veiklos patikrinimai: 

 

1.6.1. Patikrinimai pagal asmenų skundus dėl 

teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su 

teisingumo vykdymu; 

1.6.2. 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, rezultatų 

apibendrinimas pateikiamas 

kartą per metus. 

Asmenys, atsakingi už konkretaus klausimo 

tyrimą ar situacijos išsiaiškinimą, paskiriami 

teismo pirmininko įsakymu arba tai atlikti 

pavedama teismo pirmininko rezoliucija ar 

skyriaus pirmininko potvarkiu.  

Rezultatų apibendrinimą pateikia teismo 

pirmininko patarėjas. 

1.7. 

 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų baudžiamųjų ir civilinių 

bylų  kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip 

vienerius metus, proceso trukmės priežasčių 

analizė, pasiūlymų dėl šių priežasčių šalinimo 

veiksmų / priemonių pateikimas.  

Apylinkių teismams iki 2023 

m. kovo 1 d. - pateikti 

duomenis, 

analizę atlikti iki 2023 m. 

balandžio 1 d. 

 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas,  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas. 

 

1.8. 

Kauno apygardos teismo vadovybės ir apylinkių 

teismuose dirbančių teisėjų pasitarimų, skirtų 

įvertinti darbo sąlygas, klientų aptarnavimą, 

išklausyti teismo personalo pastabas ir 

pasiūlymus, organizavimas apylinkių teismuose.   

Esant poreikiui, bet ne rečiau 

kaip du kartus per metus. 

Teismo pirmininkas,  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. 



 

 

 

1.9. 

Pasitarimas su baudžiamąsias, administracinių 

nusižengimų, civilines bylas nagrinėjančiais 

apylinkių teismų teisėjais aktualiais teismų 

praktikos klausimais. 

 

Iki 2022 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. 

 

1.10. 

 

Apylinkių teismų raštinių vedėjų ir kitų 

specialistų pasitarimas, skirtas operatyvaus bylų 

paruošimo ir siuntimo apeliacinės instancijos 

teismui klausimams, dokumentų rengimo, 

tvarkymo ir apskaitos problemoms aptarti. 

Iki 2022 m. gruodžio 15 d. 

Teismo raštinės vedėjas,  

Skyrių raštinių biuro vedėjai,  

teismo kancleris. 

 

1.11. 

Apylinkių teismų atstovų ryšiams su žiniasklaida 

ir visuomene pasitarimas, skirtas teismų atvirumo 

visuomenei gerinimo, viešųjų ryšių akcijų 

organizavimo klausimams.  

Iki 2022 m. gruodžio 15 d. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene),  

teismo kancleris. 

1.12. 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų ir/ar kituose teismuose 

dirbančių psichologų susirinkimai, pasitarimai, 

sudėtingų praktikos atvejų aptarimai. 

Esant poreikiui, bet ne rečiau, 

kaip kartą per metus. 

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (psichologas) 

1.13. 

Seminaras/mokymai ar praktinės dirbtuvės 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų personalui streso 

valdymo ar kita aktualia tema.   

Esant poreikiui, bet ne rečiau, 

kaip kartą per metus.   

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (psichologas) 

 



 

 

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, rezultatų 

apibendrinimas pateikiamas 

kartą per pusmetį. 

Asmenys, atsakingi už konkretaus klausimo 

tyrimą ar situacijos išsiaiškinimą, paskiriami 

teismo pirmininko įsakymu arba tai atlikti 

pavedama teismo pirmininko rezoliucija ar 

skyriaus pirmininko potvarkiu.  

Rezultatų apibendrinimą pateikia teismo 

pirmininko patarėjas. 

 

2.1.2. 

Tiksliniai neplaniniai teisėjų administracinės 

veiklos patikrinimai: 

 

2.1.2.1. Patikrinimai pagal asmenų pareiškimus 

(skundus, prašymus) dėl teisėjų neprocesinių 

veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu; 

2.1.2.2. Teisėjų administracinės veiklos 

patikrinimai pagal kitą teisme gautą informaciją 

(pareiškimus, skundus, prašymus gautus iš 

Teisėjų tarybos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, 

Lietuvos apeliacinio teismo, Nacionalinės teismų 

administracijos, kitų valstybės institucijų). 

 

Vykdoma nuolat, rezultatų 

apibendrinimas pateikiamas 

kartą per pusmetį. 

Asmenys, atsakingi už konkretaus klausimo 

tyrimą ar situacijos išsiaiškinimą, paskiriami 

teismo pirmininko įsakymu arba tai atlikti 

pavedama teismo pirmininko rezoliucija ar 

skyriaus pirmininko potvarkiu.  

Rezultatų apibendrinimą pateikia teismo 

pirmininko patarėjas. 

 

2.1.3. 

Pirmosios instancijos bylų, kurių nagrinėjimas 

užsitęsė ilgiau kaip 1 metus, proceso trukmės 

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. 

Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų, kurių 

nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei 6 mėnesius, 

proceso trukmės 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.  

Bylų, kuriose buvo taikytas įrodymų tyrimo 

teisme atnaujinimas BPK 300 straipsnio 

pagrindu, patikrinimas. 

Kartą per pusmetį. 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas. 

2.1.6. 

Bylų paskirstymo teisėjams, taikant informacines 

technologijas, tvarkos laikymosi priežiūra ir 

kontrolė, vertinant teisėjo panaikinimo, 

teisėjo/teismo sudėties pasikeitimo, Lietuvos 

teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – 

LITEKO sistema) Bylų skirstymo modulio 

požymių „Privalo nagrinėti“, „Negali nagrinėti“ 

taikymo pagrįstumą, bylų (ne)skyrimą, 

atsižvelgiant į nustatytas teisėjų specializacijas, 

saugius laikotarpius, taikomas teisėjo darbo 

krūvio mažinimo priemones. 

Vykdoma nuolat, 

apibendrinantys rezultatai 

teikiami kas pusmetį. 

Teismo pirmininko patarėjas, 

Teismo raštinės vedėjas.  

 

 

 

2.1.7. 

 

Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų 

kokybės standartų taikymo surašant procesinius 

dokumentus civilinėse bylose patikrinimas. 

 

 

 

Kartą per pusmetį patikrinti 

Rekomenduojamų teismų 

procesinių sprendimų kokybės 

standartų taikymo lygį 

civilinėse bylose surašomuose 

procesiniuose dokumentuose 

(vertinant atsitiktinės atrankos 

būdu parinktų 3 (trijų) Civilinių 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas, 

teismo raštinės vyriausiasis specialistas 

(lituanistas). 



 

 

bylų skyriaus teisėjų surašomus 

procesinius dokumentus). 

2.1.8. 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso 302 str. 4 d. numatytų procesinių 

terminų, per kuriuos baudžiamosiose bylose turi 

būti surašyti ir paskelbti teismo baigiamieji aktai  

(nuosprendžiai ir nutartys), laikymosi 

patikrinimas. 

Kartą per pusmetį. 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas. 

2.1.9. 

Teismų procesinių sprendimų nuasmeninimo 

civilinėse bylose kokybės (asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų kontekste) patikrinimas. 

IV ketvirtis. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas, 

Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro vedėjas. 

2.1.10. 

CPK 582 straipsnio 11 dalyje ir 336 straipsnio 3 

dalyje nustatyto termino atskirajam skundui dėl 

teismo nutarties (ne)leisti paimti vaiką 

išnagrinėjimo laikymasis. Lietuvos Respublikos 

fizinių asmenų bankroto įstatyme atskirųjų 

skundų nagrinėjimui nustatytų terminų 

laikymasis (FABĮ 9 straipsnio 5 dalis, 14 

straipsnio 5 dalis, 23 straipsnio 6 dalis).   

IV ketvirtis. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas. 

 

2.1.11. 

CPK  269, 325 straipsniuose nustatytų terminų 

baigiamųjų sprendimų priėmimui ir paskelbimui 

pirmąja instancija ir apeliacine tvarka 

nagrinėjamose civilinėse bylose laikymosi 

patikrinimas 

Kartą per pusmetį 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas. 

 

2.1.12. Žyminio mokesčio įskaitymo patikrinimas I ketvirtis 
Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas. 

2.1.13 

Baudžiamojo proceso kodekso normų, 

reglamentuojančių parengiamąją teisiamojo 

posėdžio dalį, laikymosi patikrinimas. 

Kartą per pusmetį 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas. 



 

 

 

 

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

 

2.2.1. 

 

Bylų tvarkymo laikantis nustatytų reikalavimų, 

protokolų surašymo operatyvumo, teismo garso 

įrašų įkėlimo į LITEKO sistemą ir išnagrinėtų 

bylų perdavimo raštinei savalaikiškumo 

patikrinimas. 

Kartą per pusmetį. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas,  

Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių raštinių 

biuro vedėjai.  

2.2.2. 

Asmenų, kurie nėra bylos proceso dalyviai, 

susipažinimo su išnagrinėtų bylų procesiniais 

dokumentais, jų kopijų ar išrašų darymo tvarkos 

laikymosi patikrinimas. 

Kartą per metus. Teismo archyvo vedėjas 

2.2.3. 

Bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos 

dokumentų bei proceso įvykių registravimo 

LITEKO sistemoje patikrinimas. 

Duomenų registravimo 

tikrinimas kas mėnesį, 

apibendrinantys rezultatai  

kartą per pusmetį. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas, 

Civilinių  bylų skyriaus raštinės biuro vedėjas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas,  

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro 

vedėjas. 

2.2.4. 

Laikinai naudotis iš teismo archyvo paimtų ir 

ilgiau nei 6 mėnesius negrąžintų bylų sąrašų 

parengimas bei negrąžinimo priežasčių 

patikrinimas.  

Kartą per pusmetį. Teismo archyvo vedėjas 



 

 

 

2.2.5. 

Ataskaitų apie teismo struktūrinių padalinių ar 

asmenų, atsakingų už bylų sudarymą, dokumentų 

perdavimą teismo archyvui, dokumentų vertės 

ekspertizių atlikimą, užbaigtų bylų apskaitą 

teikimas. 

Kartą per pusmetį. Teismo archyvo vedėjas 

 

2.2.6. 

Ataskaitų apie dalyvavimą apklausiant 

nepilnamečius, mažamečius asmenis 

ikiteisminiame tyrime, teismo procese, apie 

teiktas išvadas ir nuomones, vykdytus asmenų 

psichologinius vertinimus, kitas veiklas teikimas.  

Kartą per metus, pateikiant 

ataskaitą iki 2023 m. sausio 31 

d.  

Teismo raštinės vyriausiasis specialistas 

(psichologas) 

2.2.7. 

Raštinių darbuotojų ir teismo posėdžių sekretorių 

rengiamų dokumentų atitikties dokumentų 

rengimo taisyklių reikalavimams patikrinimas. 

Ataskaitos pateikiamos kartą 

per pusmetį. 

Teismo raštinės vedėjas,  

teismo raštinės vyriausiasis specialistas 

(lituanistas) 

2.2.8. 

Atsitiktinės atrankos būdu parinktų teismo 

posėdžių garso įrašų darymo, jų kokybės ir 

saugojimo tvarkos, teismo posėdžių salėse 

sumontuotos garso įrašų darymo įrangos 

patikrinimas. 

 

Vykdoma nuolat, ataskaitos ir 

pasiūlymai pateikiami kartą 

per pusmetį. 

Teismo kancleris,  

Vyriausiasis specialistas (informatikas). 

2.2.9. 

Ataskaitų apie bylų perdavimo / priėmimo į 

archyvą, bylų sunaikinimo, įtraukimo į nuolat ar 

ilgai saugomų bylų apyrašus, perdavimo nuolat 

saugoti žymėjimą LITEKO sistemoje teikimas. 

Kartą per pusmetį.  Teismo archyvo vedėjas 

2.2.10. 

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų, 

gautų teismo archyve (išskyrus, procesinių 

dokumentų, pateiktų į teismo proceso bylas) 

analizė, atsakymų pareiškėjams pateikimo 

terminų patikrinimas. 

Kartą per metus, pateikiant 

ataskaitą iki 2023 m. sausio 31 

d. 

Teismo archyvo vedėjas 



 

 

2.2.11. 

Ataskaitų apie teismo bylų saugyklų ir kitų 

archyvo funkcijoms atlikti naudojamų patalpų 

sutvarkymą, esamą jų užpildymą saugomomis 

bylomis teikimas. 

Kartą per metus, pateikiant 

ataskaitą iki 2022 m. gruodžio 

31 d.  

Teismo archyvo vedėjas 

 

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

 

2.3.1. 

Visuotinių teisėjų susirinkimų, skirtų aktualiems 

darbo organizavimo, bylų nagrinėjimo 

operatyvumo bei kokybės užtikrinimo, Teisėjų 

etikos kodekso reikalavimų laikymosi, darbo 

drausmės ir kitiems klausimams aptarti, 

organizavimas.  

Ne rečiau kaip kartą per 

pusmetį. 
Teismo pirmininkas 

 

2.3.2. 

Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių teisėjų 

susirinkimų, skirtų darbo organizavimo 

klausimams aptarti, rengimas. 

Esant poreikiui.  
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. 

2.3.3. 

Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių teisėjų 

padėjėjų susirinkimų, skirtų teismų praktikos 

vienodinimo ir teisinių problemų analizės, darbo 

organizavimo klausimams aptarti, rengimas. 

Esant poreikiui.  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas,  

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas.  

2.3.4. 
Kitų teismo darbuotojų visuotinių susirinkimų 

rengimas. 

Ne rečiau kaip kartą per 

pusmetį. 

Teismo pirmininkas, teismo kancleris, teismo 

administracijos sekretorius 

 

2.3.5. 

Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių teismo 

posėdžių sekretorių susirinkimų, skirtų darbo 

organizavimo klausimams aptarti, rengimas. 

Esant poreikiui. Skyrių raštinių biurų vedėjai 

2.3.6. 

Teisėjų ir teismo darbuotojų darbo drausmės ir 

darbo kultūros bei etikos reikalavimų laikymosi 

priežiūra. Aukštos teismo darbuotojų darbo 

Vykdoma nuolat, rezultatų 

apibendrinimas pateikiamas ne 

rečiau kaip kartą per metus. 

Teismo pirmininkas,  

teismo kancleris,  



 

 

kultūros, nepriekaištingų tarpusavio santykių, 

etikos principų laikymosi santykiuose su 

besikreipiančiais į teismą asmenimis 

užtikrinimas, susirinkimų, individualių pokalbių 

šiuo tikslu organizavimas. 

teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (psichologas).   

2.3.7. 

Teismo psichologinio mikroklimato palaikymas 

ir gerinimas. Psichologinio mikroklimato ir 

organizacinės kultūros tyrimas bei kontrolė. 

 

Vykdoma nuolat, 

Apibendrinančią teismo 

mikroklimato ir organizacinės 

kultūros tyrimo ataskaitą 

pateikiant iki 2022 m. gruodžio 

31 d.  

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (psichologas) 

2.3.8. 

Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencija. 

Darbo aplinkos, kurioje darbuotojas ar jų grupė 

nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, 

agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, 

kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų 

grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį 

asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama 

darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar 

įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį, kūrimas. 

Psichosocialinės rizikos veiksnių tyrimo kontrolė 

Vykdoma nuolat, 

apibendrinančią ataskaitą 

pateikiant iki 2022 m. gruodžio 

31 d. 

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (psichologas) 

2.3.9. 

Teismo raštinės specialistų, vertėjų susirinkimų, 

skirtų darbo organizavimo klausimams aptarti, 

rengimas. 

Ne rečiau kaip kartą per 

ketvirtį. 
Teismo raštinės vedėjas 

2.4. Priemonės, užtikrinančios teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei 



 

 

2.4.1. 

Pranešimų spaudai apie visuomenės 

susidomėjimą sukėlusiose bylose priimtus 

sprendimus, taip pat apie sprendimus, kurie yra 

reikšmingi visuomenei, rengimas, informacijos 

apie tokių bylų eigą teikimas žiniasklaidai. 

Vykdoma nuolat. Ataskaita 

pateikiama iki 2023 m. sausio 

31 d. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene) 

2.4.2. 

 

Susitikimų su Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijoje esančių švietimo-ugdymo įstaigų 

vyresniųjų klasių moksleiviais ir studentais, 

besidominčiais teismo darbu, siekiančiais 

susipažinti su teismo veikla, teisės ir teismine 

sistemomis, teisėjo ir teisininko darbu, 

organizavimas. 

Ataskaita pateikiama iki 2023 

m. sausio 31 d.  

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene) 

2.4.3. 

Teismo mentoriaus veiklos ataskaita už 

einamuosius metus (kokybės vertinimas).  

 

Ataskaita pateikiama iki 2022 

m. gruodžio 31 d.  
Teismo mentorius.   

2.4.4. 
Teismo interneto tinklalapio atitikties teisės aktų 

nustatytiems reikalavimams priežiūra.  

Vykdoma nuolat, ataskaitą 

pateikiant kartą per metus. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene),  

vyriausiasis specialistas (informatikas). 

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. 

Rezultatų apibendrinimas 

pateikiamas kartą per pusmetį. 
Teismo kancleris 

2.5.2. 
Teismo finansinės padėties bei finansinės veiklos 

planavimo ir atskaitomybės ataskaita  

Kartą per metus, per 20 darbo 

dienų pasibaigus III metų 

ketvirčiui.  

Teismo kanclerio tarnybos vyresnysis patarėjas 



 

 

2.5.3. 
Atsiskaitymo su paslaugų tiekėjais užtikrinimo 

kontrolės ataskaita. 

Kartą per pusmetį, per 20 

darbo dienų pasibaigus 

pusmečiui. 

Teismo kanclerio tarnybos vyresnysis patarėjas  

2.5.4. 
Mažos vertės pirkimų procedūrų įgyvendinimo 

užtikrinimo kontrolė. 

Ataskaita teikiama kartą per 

ketvirtį. 

Teismo kancleris,  

Ūkio skyriaus vedėjas. 

2.5.5. 
Nereikalingo ir netinkamo naudoti inventoriaus 

realizavimo tvarkos patikrinimai. 

Aktas parengiamas kartą per 

metus. 
Teismo kancleris 

2.5.6. 

Teismo inventoriaus ir automobilių parko būklės 

patikra, informacijos apie jų naudojimo 

ekonomiškumą ir racionalumą bei rekomendacijų 

teikimas. 

Ataskaita pateikiama kartą per 

metus. 
Ūkio skyriaus vedėjas 

2.5.7. 

Teismo turimos biuro ir kompiuterinės technikos 

funkcionavimo galimybių analizė, rekomendacijų 

dėl efektyvaus biuro technikos naudojimo teismo 

veikloje teikimas. 

Ataskaita pateikiama kartą per 

metus. 
Vyriausiasis specialistas (informatikas) 

2.5.8. 
Biudžeto lėšų, skirtų apmokėjimui už vertėjų 

paslaugas, naudojimo racionalumo patikrinimas. 

Ataskaita pateikiama kartą per 

metus. 

Teismo kancleris,  

teismo raštinės vedėjas. 

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

2.6.1. 

Teisėjų, teismo tarnautojų mokymo, jų 

kvalifikacijos kėlimo organizavimo, prioritetinių 

mokymo krypčių nustatymo klausimų 

sprendimas ir kontrolė. 

Kartą per ketvirtį. 
Teismo kancleris,  

teismo administracijos sekretorius. 



 

 

2.6.2. 

 

Rekomendacijų psichologine tematika 

parengimas ir seminaro/mokymų ar praktinių 

dirbtuvių organizavimas teismo darbuotojams. 

 

Esant poreikiui, bet ne rečiau, 

kaip kartą per metus. 

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (psichologas) 

 

3. Kitos aktualios priemonės 

 

3.1. 

Ataskaitos apie Gaisrinės saugos bei Darbuotojų 

saugos ir sveikatos instruktažų organizavimą 

darbuotojams parengimas ir pateikimas teismo 

pirmininkui. 

Kartą per metus. Ūkio skyriaus vedėjas 

3.2. 

 

Pasiūlymų dėl prevencijos priemonių, skirtų 

darbuotojų apsaugai nuo traumų ir profesinių 

ligų, rengimas, šių priemonių įgyvendinimo 

koordinavimas, saugos ir sveikatos reikalavimų 

laikymosi kontrolė. 

Vykdoma nuolat, parengta 

ataskaita iki 2022 m. gruodžio 

15 d. įkeliama į teismo 

intranetą.  

 

Ūkio skyriaus vedėjas 

3.3.  
Reikalavimo darbuotojams tikrintis sveikatą 

pagal nustatytą grafiką laikymosi kontrolė. 

Ataskaita parengiama iki 2022 

m. gruodžio 31 d. 
Ūkio skyriaus vedėjas 

3.4. 
Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimų laikymosi patikrinimas.  

Kartą per metus atlikti 

patikrinimą ir iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. pateikti 

apibendrinančią informaciją. 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene),  

teismo administracijos sekretorius.  

3.5. 

 

Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir 

apmokėjimo už jas tvarkos laikymosi 

patikrinimas. 

Kartą per metus. 
Teismo kancleris,  

teismo raštinės vedėjas. 

3.6. 
Teismo lygių galimybių politikos įgyvendinimo 

efektyvumo patikrinimas. 

Ataskaita pateikiama iki 2022 

m. gruodžio 31 d.  
Teismo kancleris 



 

 

3.7. 
Ataskaitų apie Kauno apygardos teismo teisėjų 

privačių interesų deklaracijas  teikimas. 
Kartą per ketvirtį.  Teismo kancleris  

3.8. 

Kauno apygardos teismo darbuotojams 

priklausančių kasmetinių atostogų 

inventorizacijos atlikimas ir darbuotojų 

informavimas apie teisės pasinaudoti visomis ar 

dalimi kasmetinių atostogų pasibaigimo terminus 

(Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 

straipsnio 5 dalyje numatytais pagrindais), 

teismo vadovybės informavimas apie 

inventorizacijos rezultatus.  

Iki 2022 m. gruodžio 31 d.  
Teismo kanclerio tarnybos vyriausieji 

specialistai 

3.9. 

Statistinių duomenų apie teismo posėdžių 

organizavimą nuotoliniu būdu kaupimas, pastabų 

ir pasiūlymų dėl teismo posėdžių organizavimo 

nuotoliniu būdu tobulinimo teikimas.  

Kartą per ketvirtį.  Vyriausiasis specialistas (informatikas) 

 

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

 

4.1. Visos planinės administracinės veiklos priežiūros priemonės vykdomos metų eigoje, 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, su kuriuo supažindinami naudojantis 

teisme įdiegta Dokumentų valdymo sistema (DVS).  

________________ 


