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I. TEISMO PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS

Gerbiamieji,
Teismo misija yra teisingumo vykdymas užtikrinant konstitucinių vertybių
apsaugą. Vykdant teisingumą, ginant konstitucines vertybes, garantuojant skaidrų ir
operatyvų teismo procesą, siekiama sukurti aukštą visuomenės pasitikėjimą turinčią
instituciją.
Teismui kiekvieni metai yra išskirtiniai, nes kiekvienas teisėjas kasmet išnagrinėja
ne vieną bylą, priima ne vieną sprendimą, paliečiantį tam tikrą žmogaus gyvenimo
sritį. 2020 m. buvo neeiliniai metai. Karantinas pakeitė gyvenimo ritmą, darbą,
bendravimą. Susidūrėme su neapibrėžtumu ir nežinomybe. Mokėmės gyventi ir dirbti
kitaip. Reikėjo susitelkti, pertvarkyti procesus taip, kad būtų užtikrintas veiklos
tęstinumas ir saugumas.
Dėkoju kiekvienam teismo darbuotojui, kuris savo kasdieniu nuoširdžiu darbu
prisidėjo prie teisingumo vykdymo proceso.
Kviečiu susipažinti su Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. veikla
išsamiau.

Teismo pirmininkas Rimantas Giedraitis
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II. BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Teismas yra viena iš valstybinės valdžios institucijų, kurio pagrindinė funkcija –
teisingumo vykdymas. Ši funkcija įgyvendinama nagrinėjant bylas.
Praėjus daugiau nei septyneriems metams nuo Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalo e.teismas.lt (EPP) veikimo pradžios, teisme vis dar didėja gaunamų
elektroninių administracinių bylų skaičius. Kaip matyti iš diagramos, nuo 2018 m. tokių
bylų teisme padaugėjo 11,01 procento.

Teisme gautų elektroninių bylų
skaičius 2018-2020 m.

67,27%

56,26%
2018 m.
2019 m.
2020 m.

60,11%

Per 2020 m. teisme buvo gautos 10 332 administracinės bylos. Gautų
administracinių bylų skaičiaus pasiskirstymas tarp teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio rūmų pavaizduotas šioje diagramoje:
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Didžiausią gautų administracinių bylų skaičių procentais 2020 m. sudarė:
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2020 m. buvo gautas 181 pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo. Tokio tipo
pareiškimų pasiskirstymas pagal teismo rūmus yra:

51 vnt.
Kauno rūmai
Klaipėdos rūmai

108 vnt.
13 vnt.
9 vnt.

Panevėžio rūmai
Šiaulių rūmai

Teisme 2020 m. iš viso buvo nagrinėjamos 12 634 administracinės bylos: 2 302
nebaigtos nagrinėti administracinės bylos buvo perkeltos iš 2019 metų ir 10 332
administracinės bylos gautos 2020 metais (iš jų 3 301 nebaigta byla vėliau perkelta į
2021 metus).
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Per 2020 m. teisme išnagrinėtos 9333 administracinės bylos, išduoti 2093
vykdomieji raštai, 2 administraciniai ginčai perduoti spręsti teismo mediatoriui.
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų, taip pat išnagrinėtų ir gautų bylų
santykį atspindi pateikta diagrama, kaip ir priimtų teismo sprendimų stabilumą:

• 90,33%

• 82,21%
Teismo
išnagrinėtų
ir gautų
bylų
santykis

Teismo
priimtų ir
neapskųstų
sprendimų
santykis

Teismo
priimtų
sprendimų
stabilumas

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

• 98,66%

• 9333
vnt.

Išnagrinėtų administracinių bylų skaičius pagal teismo rūmus:
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Su išsamia teismo administracinių bylų nagrinėjimo 2020 m. ataskaita galima
susipažinti šioje lentelėje:
Nebaigtų bylų likutis

Gauta skundų/
pareiškimų/ prašymų

iš viso

skundas (prašymas)
patenkintas visiškai

skundas (prašymas)
patenkintas iš dalies

skundas (prašymas)
atmestas

byla nutraukta

skundas (prašymas)
paliktas nenagrinėtas

Byla persiųsta pagal
teismingumą

Nebaigta

Bylos klasifikatoriaus Nr.

Išnagrinėta

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
3.
4.
5.
9.

2
Norminių administracinių aktų teisėtumo
patikra
Sveikatos apsauga
Socialinė apsauga
Užsieniečių teisinė padėtis
Mokestiniai teisiniai santykiai

6
4
47
1
1389

29
16
200
9
7197

25
13
184
9
6245

5
2
48
0
3327

1
1
12
0
805

15
10
109
9
173

4
0
12
0
1761

0
0
0
0
7

0
0
0
0
3

10
7
63
1
2341

9.1.

Bylos dėl prašymų dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
skolos išieškojimo

1378

7140

6194

3304

800

157

1755

7

2

2324

9.2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kiti klausimai kylantys iš mokestinių teisinių
santykių
Muitinės veikla
Aplinkos apsauga
Žemės teisiniai santykiai
Teritorijų planavimas
Statyba
Nuosavybės teisių atkūrimas
Registrai

11
2
25
112
35
51
46
17

57
2
75
326
74
160
110
36

51
2
68
288
80
142
116
32

23
0
15
56
12
31
21
0

5
0
7
15
4
10
7
2

16
1
41
180
47
75
88
29

6
1
5
28
16
25
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
6
1
1
0
0

17
2
32
150
29
69
40
21

17.

Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl
valdžios institucijų neteisėtų veiksmų

35

177

181

7

35

129

5

0

4

31

18.
19.
21.
22.

Valstybės tarnautojo statuso įgijimas,
pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
Vietos savivalda
Mokslas ir švietimas

31
17
59
0

85
41
207
1

76
51
178
1

19
4
19
0

5
4
13
0

42
32
122
1

7
10
18
0

0
0
2
0

0
0
3
0

40
7
88
0

0
1
7

1
0
188

0
1
117

0
0
47

0
0
1

0
1
46

0
0
23

0
0
0

0
0
0

1
0
78

51
6
21
326

102
8
45
1282

128
11
38
1356

92
3
2
27

2
1
2
361

3
5
30
951

25
2
4
5

2
0
0
10

4
0
0
2

25
3
28
252

283

1168

1219

2

357

847

3

8

2

232

52

149

169

26

6

130

2

4

1

32

1
73

1
194

2
215

0
13

0
8

1
164

1
21

0
2

0
4

0
52

2302

10332

9333

3731

1277

2134

1958

23

26

3301

1

23.
24.
25.
26.
31.
33.
34.
34.1.
34.2.
37.
38.

Bylos kategorija

Asmens duomenų teisinė apsauga
Visuomenės informavimas
Valstybės garantuojama teisinė pagalba
Nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio
institucijų finansinė parama
Tabako ir alkoholio kontrolė
Ginklų ir šaudmenų kontrolė
Bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygos
Laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų
skundų dėl žalos atlyginimo už netinkamas
kalinimo sąlygas nagrinėjimas
Kiti su bausmių vykdymu ir suėmimo
sąlygomis susiję klausimai
Savivaldybės tarybos nario, savivaldybės
tarybos nario – mero priesaikos sulaužymas ir
įgaliojimų vykdymas
Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
Iš viso:
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Iš statistinių Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų apie 2020
m. išnagrinėtų bylų nagrinėjimo rezultatus matyti, kad:
Bylos persiųstos
nagrinėti pagal
teismingumą (0,28
proc.)

Skundas
(prašymas)
paliktas
nenagrinėtas (0,25
proc.)

Skundas
(prašymas)
patenkintas iš
dalies (13,68
proc.)

Skundas
(prašymas)
patenkintas
visiškai (39,98
proc.)

Byla nutraukta
(20,98 proc.)

Skundas
(prašymas)
atmestas (22,87
proc.)

Teismo teisėjų darbo krūvio, kuris yra apskaičiuojamas pagal Darbo krūvio
skaičiavimo
teismuose
tvarkos
aprašą,
patvirtintą
Teisėjų
tarybos
2015 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 13P-79-(7.1.2) „Dėl Darbo krūvio skaičiavimo
teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2020 metais koeficientas
buvo:

41,83%

54,04%

Kauno rūmai
Klaipėdos rūmai
Panevėžio rūmai
Šiaulių rūmai

42,70%
53,25%
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Būtina atkreipti dėmesį, kad ankstesniais metais atskirų teismo rūmų teisėjų
darbo krūvio koeficientas skirdavosi žymiai, nors teisme nuolat būdavo peržiūrima,
kiek kiekvienas teisėjas gauna ir išnagrinėja bylų pagal tam tikras jų kategorijas, koks
yra neišnagrinėtų bylų likutis kiekvienuose teismo rūmuose, ir, nustačius krūvio
skirtumus tarp teismo rūmų, būdavo imamasi priemonių teisėjų darbo krūvio
tolygumui užtikrinti.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Aprašo pakeitimams, administracinėms
byloms nustatyti skirtingi sudėtingumo koeficientai. Šie pakeitimai padėjo labiau
suvienodinti skirtinguose teismo rūmuose dirbantiems teisėjams faktiškai tenkantį
darbo krūvį, atsižvelgiant ne tik į jų išnagrinėtų bylų skaičių, bet ir į išnagrinėtų bylų
sudėtingumą.
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III. TEISMO PERSONALAS IR STRUKTŪRA
Siekiant užtikrinti efektyvų teismo teisėjų darbą, tinkamą darbo aplinką,
padedančią priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus, teisėjams jų funkcijas įgyvendinti
padeda teismo personalas. Teisme 2020 metais buvo 106 etatai, iš kurių: 23 teisėjų
etatai (teismo Kauno rūmuose – 9 teisėjai, Klaipėdos rūmuose – 5 teisėjai, teismo
Panevėžio rūmuose – 4 teisėjai, teismo Šiaulių rūmuose – 5 teisėjai), 61 valstybės
tarnautojų etatas ir 29 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, etatai.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 5 d. dekretu Nr. 1K-312 „Dėl
apygardos administracinio teismo teisėjo perkėlimo į apygardos teismą“ nuo 2020
m. liepos 28 d. iš teismo Panevėžio rūmų į Panevėžio apygardos teismą perkelta dirbti
teisėja Dalia Pranckienė.
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 2020 m. birželio 30 d.
dekretu Nr. 1K-327 „Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos
administracinio teismo teisėju“ nuo 2020 m. rugpjūčio 4 d. teismo Kauno rūmuose
teisėjo darbą pradėjo Ramūnas Šarka. Nuo 2006 m. gruodžio mėnesio Ramūnas
Šarka dirbo Lazdijų rajono apylinkės teisme (dabar – Alytaus apylinkės teismo Lazdijų
rūmai) teisėju.
Į užtarnautą poilsį, sulaukusi pensinio amžiaus, 2020 m. rugsėjo 7 d. išlydėta
teismo Klaipėdos rūmų teisėja Vida Stonkuvenė, kuri teisėja dirbo daugiau nei 30
metų. Apygardos administraciniame teisme teisėja Vida Stonkuvienė dirbo nuo
administracinių teismų įkūrimo 1999 m. gegužės 1 d., t. y. kiek daugiau nei 20 metų.
Kartu pažymėtina, kad du teismo rūmų teisėjo padėjėjai 2020 m. buvo paskirti
dirbti teisėjais: Kauno rūmų teisėjo padėjėja nuo 2020 m. gegužės mėn. paskirta dirbti
Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja, Šiaulių rūmų teisėjo padėjėja Gintarė
Bunikienė nuo 2020 m. liepos mėn. paskirta dirbti Telšių apylinkės teismo Akmenės
rūmų teisėja.
Apibendrinant 2020 m. duomenis pasakytina, kad iš teismo atleisti 5 ir priimti
dirbti 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Atleisti 7 valstybės tarnautojai,
taip pat priimti 6 valstybės tarnautojai. Lyginant su 2019 m., darbuotojų kaita ženkliai
nepakito (2019 m. buvo atleisti 6 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, priimta iš viso 14 naujų darbuotojų).
Svarbi teismo veiklos efektyvumo užtikrinimo prielaida – darbuotojų profesinis
pasirengimas, žinių gilinimas, kvalifikacijos tobulinimas, jų stabilumas. Dirbantiems
teisme yra sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, studijuoti, dalyvauti seminaruose,
konferencijose, mokymuose. Darbuotojų mokymus teismas organizuoja
atsižvelgdamas į valstybės bei teismo strategiją, darbuotojų poreikius, valstybės
tarnautojų vertinimo išvadas, vertinimų komisijos siūlymus bei teismo finansines
galimybes. Pastebėtina, kad nuo 2020 m. Nacionalinė teismų administracija
centralizuotai organizuoja ne vien teisėjų, bet ir kitų teismo darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą.
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Teismo teisėjai 2020 metais dalyvavo mokymuose apie kritinius pokalbius ir jų
valdymą, skirtingų ūkio subjektų apskaitą ir mokesčių pagrindus, asmens duomenų
tvarkymo pagrindus, principus, taisykles, dalyvavo mokymuose pagal teisėjų
profesinių gebėjimų mokymo programą. Teismo pirmininkas dalyvavo Nacionalinės
teismų administracijos organizuotame susitikime-diskusijoje „Teisėjų profesinė etika“.
Teisėjai taip pat dalyvavo ir 2020 m. rugsėjo 11 d. nuotoliniu būdu vykusiame teismo
teisėjų susirinkime, kurio metu nagrinėti aktualūs teismo veiklai ir teisingumo vykdymui
klausimai. Kiti teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai taip pat kėlė kvalifikaciją
įvairiais klausimais: asmeninio efektyvumo profesinėje veikloje, procesinių sprendimų
kokybės standartų taikymo, mediacijos, lyderystės įgūdžių stiprinimo ir kt.
Kartu pastebėtina, kad 2020 m. Raštinės skyriaus vedėja surengė mokymus,
kurių metu su viso teismo valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal
darbo sutartis, buvo aptariamos Asmenų aptarnavimo standarto taikymo aktualijos,
primenamos pagrindinės asmenų aptarnavimo ir bendravimo etikos taisyklės,
rekomendacijos.
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IV. FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA
Teismo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Veiklai skirtos lėšos planuojamos ir finansiniai ištekliai skirstomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teismo vidaus
apskaitos politika bei kitais finansinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
Proporcingas ir tikslingas finansavimo paskirstymas turi įtakos teismo veiklai,
tinkamoms teisėjų ir teismo darbuotojų darbo sąlygoms sudaryti, veiklos efektyvumui,
procesinių terminų laikymuisi.
Įvykus teismų reorganizavimui, Regionų apygardos administracinis teismas
veikia nuo 2018 m. sausio 1 d. ir finansavimas skirstomas tarp Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio rūmų.
2020 m. teismui buvo skirta 2 673 000,00 Eur biudžeto asignavimų, kurie buvo
panaudoti taip:

Ilgalaikiam
turtui įsigyti
1000,00 Eur

Darbo
užmokesčiui
2 439 000,00
Eur
Prekių ir
paslaugų
įsigijimui

Socialinio
draudimo
įmokoms

157 100,00
Eur

75 900,00 Eur

Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės
ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto
darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą, 2020 m. I ketvirtį išmokėta einamųjų
metų dalis (25 proc.) teisėjams ir valstybės tarnautojams, kuri sudarė 139 421,41 Eur.
Teismas padengė visus ilgalaikius įsipareigojimus, kurie buvo numatyti įgyvendinant
minėtą įstatymą.
Pajamų įmokų 2020 m. teismas surinko 379,01 Eur bei turėjo ankstesnių metų
likutį, kuris sudarė 6,96 Eur. Šios lėšos (376,31 Eur) buvo panaudotos spausdintuvų
eksploatacinėms medžiagoms įsigyti.
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Iš Nacionalinės teismų administracijos 2020 m. buvo gauta ilgalaikio
materialiojo turto už 37 637,68 Eur, tai yra kompiuterinės technikos už 3 757,68 Eur ir
naujas lengvasis automobilis „Ford Tourneo Custom“ už 33 880,00 Eur. Automobilis
perduotas naudoti Kauno rūmuose.
Teismas turėjo išlaidų už šilumos ir elektros energiją, vandentiekį ir kanalizaciją,
atliekų tvarkymą ir kt. Išlaidos šioms komunalinėms paslaugoms apmokėti nurodytos
toliau pateiktose diagramose:
1 085,76 Eur

Teismo išlaidos už komunalines paslaugas

1 877,82 Eur

15 404,64 Eur

Šilumos energija
Elektros energija
Vandentiekis ir kanalizacija
Atliekų tvarkymas

20 031,01 Eur

Teismo išlaidos už komunalines paslaugas pagal
teismo rūmus

Kauno rūmai
Šiaulių rūmai
Klaipėdos rūmai
Panevėžio rūmai
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2020 m. sausio 1 d. teismas, pradėdamas naują ataskaitinį laikotarpį, turėjo
įsipareigojimų darbo užmokesčiui, darbdavio socialinio draudimo įmokoms bei
skolų tiekėjams.

Skola tiekėjams
39 372,29 Eur

Teismo skola
darbo
užmokesčiui
56 487,79 Eur

Skola socialinio
draudimo
įmokoms
611,20 Eur

2020 m. gruodžio 31 d. teismas turėjo įsipareigojimų, susijusių su vykdoma veikla, iš
viso už 86 465,14 Eur.

Skola tiekėjams
28 630,42 Eur
Skola darbo
užmokesčiui
56 148,63 Eur

Skola "Sodrai"
1 633,33 Eur
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V. TEISMO MATERIALINĖ TECHNINĖ BAZĖ
Teismas valdo keturis teismo rūmų pastatus ir patalpas, kurie išsidėstę Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, taip pat penkias transporto priemones.
Pastebėtina, kad 2020 m., siekiant užtikrinti efektyvią teismo veiklą, buvo
suorganizuoti 165 viešieji pirkimai prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, pasirašytos
46 sutartys ar susitarimai raštu dėl prekių, paslaugų ar darbų tiekimo, atlikimo. Įvykdyti
viešieji pirkimai, be kita ko, dėl nutolusių kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros ir
kompiuterinių sistemų administravimo, darbų saugos ir sveikatos tarnybos bei
gaisrinės saugos paslaugų vykdymo, darbuotojų sveikatos patikros ir kt.
Lietuvoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paskelbus karantiną, kilo
būtinybė darbą (bylų nagrinėjimą, administracinių funkcijų vykdymą) vykdyti
nuotoliniu būdu, laikytis socialinio atstumo ir kitų saugumo priemonių. Dėl
susidariusios situacijos ir atsiradusių naujų komunikacijai keliamų saugumo
reikalavimų, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei efektyvesnį darbo
organizavimą, teismas savo lėšomis įsigijo du televizorius, taip pat iš Nacionalinės
teismų administracijos gavo vieną televizorių ir profesionalią mobiliąją vaizdo
konferencijų įrangą, kurie naudojami teisingumo vykdymo procese teismo posėdžius
organizuojant nuotoliniu vaizdo konferencijų būdu, administracinių funkcijų
vykdymui (susirinkimų organizavimui, komunikacijai tarp teismo rūmų darbuotojų ir
kt.). Šis turtas paskirstytas teismo rūmams: televizoriai sumontuoti Klaipėdos ir Šiaulių
rūmuose, mobilioji vaizdo konferencijų įranga sumontuota Panevėžio rūmuose. Taip
pat teismas buvo centralizuotai aprūpintas 14 vienetų mobiliųjų internetinių kamerų,
kurios prisidėjo prie sklandesnės ir saugesnės komunikacijos, posėdžių organizavimo
nuotoliniu būdu.
Teismo
informatikams
bendradarbiaujant su
Nacionalinės
teismų
administracijos informacinių technologijų specialistais, teismo darbuotojams buvo
sukonfigūruotos ir perduotos naudoti saugaus prisijungimo prie teismų kompiuterinio
tinklo USB laikmenos, užtikrinant darbą iš namų.
Atsižvelgęs į dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susidariusią
pandeminę situaciją ir valstybėje paskelbtą karantiną, teismas savo lėšomis įsigijo ir
centralizuotai periodiškai buvo aprūpinamas asmeninėmis apsaugos priemonėmis:
vienkartinėmis kaukėmis, skydeliais, dezinfekciniu skysčiu ir kt., buvo nuolat
sprendžiama, kaip šias priemones panaudoti kuo praktiškiau ir efektyviau, užtikrinant
saugų darbuotojų darbą ir teismo klientų aptarnavimą.
Vis labiau nusidėvint ir gendant seniems daugiafunkciams rūmų
spausdintuvams, ilgainiui atsirado poreikis atnaujinti spausdintuvų ūkį. Nacionalinei
teismų administracijai 2020 m. teiktas poreikis įgyti daugiafunkcių spausdintuvų buvo
patenkintas ir ketvirtą 2020 m. ketvirtį teismui perduoti naudoti du „TriumphAdler“
daugiafunkciai spausdintuvai. Kaip ir kiekvienais metais, pagal gautus resursus
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teismas atnaujino kompiuterinę įrangą: naujais pakeisti keturi teismo darbuotojų
naudojami kompiuteriai su monitoriais ir įdiegta naujausia programine įranga.
Keičiantis AB Lietuvos pašto siuntų siuntimo taisyklėms, teismas iš Nacionalinės
teismų administracijos patikėjimo teise gavo du brūkšninių kodų spausdintuvus
„Godex“, kurie bus pritaikyti siuntų etikečių spausdinimui.
Vis daugiau resursų reikalaujančiai teisme įdiegtai dokumentų valdymo
sistemai buvo nupirkta papildoma išplėtimo licencija ir padidinta vidinė atmintis
dokumentams saugoti ir atsarginėms kopijoms daryti.
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VI. TEISMO ARCHYVAS
Archyvo skyrius yra teismo struktūrinis padalinys, kurio paskirtis – bylų,
suformuotų pagal suderintą su valstybės archyvu dokumentacijos planą,
saugojimas, naudojimas, naikinimas, perdavimas saugoti valstybės archyvui,
archyve saugomų bylų bei dokumentų išdavimas laikinam naudojimui laikantis teisės
aktuose nustatytų reikalavimų.
Teismo Archyvo skyriui vadovauja ir už jo darbą atsako Archyvo skyriaus
vedėjas, kurio darbo vieta yra teismo Kauno rūmuose. Kiti trys Archyvo skyriaus
darbuotojai dirba teismo Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos rūmuose.

Teismo archyvo veikla 2020 m.

2 936 vnt.
Teismo Archyvo skyriui
perduotos bylos

138 vnt.
8 242 vnt.

Valstybiniam archyvui
perduotos bylos
Naikinimui perduotos bylos

Apibendrinant atkreiptinas dėmesys jog Archyvo skyriui perduodamų bylų
(dokumentų) kiekis beveik 3 kartus didesnis nei (atsižvelgiant į bylų saugojimo
terminus) naikinamų.
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VII. KOKYBĖS VADYBOS STANDARTAS
Siekiant teismo veikloje pritaikyti pažangius valdymo metodus, efektyviau
koordinuoti teisme vykstančius organizacinius procesus, gerinti klientų aptarnavimo
kokybę, teismo Kauno rūmuose nuo 2012 m. veikia sertifikuota Kokybės vadybos
sistema pagal kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008. Teismo Kauno rūmuose
2018 m. liepos 22 d. nauju sertifikatu buvo patvirtinta Kokybės vadybos sistemos
standarto atitiktis ISO 9001: 2015 kokybės vadybos standartui, teismo veikla
sertifikuota iki 2021 m. liepos 21 d.
Kokybės vadybos sistema suteikia galimybes organizacinėms problemoms
spręsti, klaidoms taisyti, suvaldyti rizikas.
Teisme reikšmingi pokyčiai, turintys įtakos kokybės vadybos sistemai, vykdomi
planingai ir sistemingai. Įdiegus ISO 9001:2015 tarptautinį standartą, teisme atsirado
galimybė numatyti išorės ir vidaus veiksnius, darančius įtaką teismo galimybėms
pasiekti numatytus tikslus, kurie yra svarbūs teismo misijai: vykdyti teisingumą, užtikrinti
konstitucinių vertybių gynimą. SWOT analizės būdu buvo sudaryta teismo rizikų bei
galimybių valdymo analizė. Sudaryti SWOT analizę – reiškia sudaryti sąrašą iš
institucijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir galimų grėsmių ir, atsižvelgiant į tai, sukurti
veiksmų strategiją. Kokybės vadybos sistema garantuoja, kad teisme vykdomi
procesai bus dar efektyvesni, nuoseklesni, darbas – našesnis, paslaugos bus
teikiamos kokybiškiau, o klientai aptarnaujami profesionaliau. Tai leis įgyti didesnį
visuomenės pasitikėjimą visa teismų sistema.
Teisme 2020 m. Nacionalinės teismų administracijos buvo atliktas vidinis ir
sertifikuojančio tiekėjo UAB „TUV Uolektis“ išorinis kokybės vadybos auditas, teismo
kokybės vadybos sistema įvertinta kaip veiksminga ir atitinkanti standarto
reikalavimus.
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VIII. ASMENŲ APTARNAVIMO TEISMUOSE STANDARTAS
Teismo pirmininko 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl Asmenų
aptarnavimo teismuose modelio Regionų apygardos administraciniame teisme
taikymo“ buvo nustatyta, kad teisme taikomas Asmenų aptarnavimo teismuose
standartas (toliau – ir Standartas) ir visi teismo teisėjai, valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaujasi Standartu, bendraudami
su kiekvienu besikreipiančiu į teismą asmeniu ir teismo darbuotojais. Šiuo įsakymu
buvo paskirtas atsakingas asmuo – asmenų aptarnavimo kokybės teisme mentorius,
taip pat numatyta teisme periodiškai vykdyti asmenų aptarnavimo kokybės kontrolę
ir stebėseną (monitoringą).
Teismo darbuotojai periodiškai dalyvauja įvairiuose mokymuose dėl asmenų
aptarnavimo gerinimo, taip pat teismo rūmuose organizuojami vidiniai mokymai,
kurių metu teismo darbuotojams nuolat primenama, kaip gerinti klientų
aptarnavimą taikant Standarto reikalavimus.
Teismo klientai turi galimybę nuolat pareikšti savo nuomonę dėl asmenų
aptarnavimo gerinimo pildydami anketas teismo interneto svetainėje arba teismo
rūmų patalpose popierines anketas įmesdami į specialias dėžutes, taip pat gali
pareikšti savo pasiūlymus bei pastabas Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų
knygose, esančiose kiekvienoje teismo rūmų raštinėje.
Kiekvienais metais teisme yra organizuojamas asmenų aptarnavimo kokybės
monitoringas atliekant klientų nuomonės apklausą. 2020 m. monitoringo apklausoje
(laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.) iš viso dalyvavo net
243 asmenys (gautos 243 anketos), iš jų 134 anketos užpildytos internetu teismo
interneto puslapyje, 109 užpildytos raštu, pateikiant jas teismo raštinėms.
Apibendrinus anketų duomenis, lapkričio mėnesį buvo pateikta Asmenų
aptarnavimo kokybės monitoringo ataskaita, kurioje, atsižvelgiant į asmenų
aptarnavimo kokybės vertinimo anketavimo būdu rezultatus, t. y. į bendrą teismo
asmenų aptarnavimo kokybės lygio vidurkį (4,49 balo), padaryta išvada, kad
nustatytoje monitoringo metodikoje numatytas minimalus teismo aptarnavimo
kokybės lygis yra viršytas, todėl teismo suteiktos paslaugos bei asmenų aptarnavimas
įvardijami kaip kokybiški. Apžvelgus anketose pateiktus asmenų atsiliepimus,
pasiūlymus ir pastebėjimus padaryta išvada, kad dauguma klientų atsiliepimų yra
teigiami, o didžioji dalis pastebėjimų ir pasiūlymų yra susijusi su nuotoliniu darbu ir
kitais teismo darbo organizavimo iššūkiais, atsiradusiais dėl ekstremalios situacijos
šalyje, tad reikia laiko, o kartais ir papildomų finansinių resursų prisitaikyti prie nuolat
kintančios situacijos.

18

IX. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA
Siekiant didesnio teismo atvirumo, svarbesni veiklos momentai ir visuomenės
susidomėjimą keliančių bylų apžvalga 2020 metais buvo skelbiami teismo interneto
svetainėje. Per 2020 m. paskelbta 19 pranešimų apie visuomenės susidomėjimą
keliančias bylas ir 15 pranešimų apie teismo veiklos naujienas. Teismas sklandžiai
bendradarbiavo su žiniasklaidos atstovais; atstovė, kuriai pavesta teisme atlikti
komunikacijos funkcijas, tiek telefonu, tiek ir elektroniniu paštu teikė įvairaus
pobūdžio informaciją apie žiniasklaidos atstovus dominančias administracines bylas,
organizavo jų dalyvavimą nuotoliniuose teismo posėdžiuose rezonansinėse bylose ir
kt.
2020 m. liepos 21 d. teismo Kauno rūmuose lankėsi Lietuvos Respublikos
Prezidento patarėjos. Susitikime aptartos teismui aktualios problemos, bendri su
teismų sistemos veikla susiję klausimai. Kalbėta apie teisėjų atrankas, kandidatų į
teisėjus egzaminų ir atrankų į teisėjų pareigas dažninimą, materialinį teismo
aprūpinimą, vidinį ir išorinį teismo administravimą, bylų nagrinėjimo pokyčius po
teismų reorganizavimo ir kt.
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Bendradarbiaujant
su
Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,
Kauno apygardos prokuratūra ir
Kauno technologijos universitetu 2020
m.
rugsėjo
23
d.
surengtos
antikorupcinės orientacinės žaidynės,
siekiant formuoti Kauno jaunimo
vertybines antikorupcines nuostatas,
didinti
antikorupcinį
potencialą,
skatinti netoleruoti korupcijos.

Deja, bet prasidėjus antrai pandemijos bangai ir šalyje vėl įvedus karantino
režimą pasunkėjo teismo atvirumo visuomenei galimybės. Teko atidėti dalį planuotų
veiklų, susitikimų, pereita prie nuotolinio ryšio priemonėmis organizuojamų renginių.
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Teismo pirmininkas Rimantas Giedraitis 2020 m. spalio 29 d. skaitė
administracinio proceso teisės paskaitą. Virtualios paskaitos metu, dalyvaujant 40
studentų, pristatyta administracinių teismų įsikūrimo istorija, jų reformos svarba,
administracinių bylų specifika, administracinių bylų nagrinėjimo ypatumai, pateikti
nagrinėtų įdomesnių bylų pavyzdžiai, atsakyta į studentų ir lektorės klausimus.

Stiprinant teismo vidinę komunikaciją ir organizacinę struktūrą, 2020 m.,
atsižvelgiant į karantino režimą, jo suvaržymus ir trumpalaikį atlaisvinimą,
organizuotos išvykos, bendros šventės, susitikimai.
2020 m. sausio 13-ąją teisme paminėta Laisvės gynėjų diena.
2020 m. vasario 25 d. teisme vyko tradicinė Užgavėnių šventė „Žiema, žiema,
bėk iš kiemo“.
Maloniomis smulkmenomis pradžiuginti teismo
Tarptautinės sekretorių (biuro darbuotojų) dienos proga.
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posėdžių

sekretoriai

Teismo kolektyvas 2020 m. balandžio 22 d. prisijungė prie LRT iniciatyvos „Keliu
vėliavą“, paminėjo Pasaulinę dviračio dieną, kuri švenčiama birželio 3 d., taip pat
2020 m. rugsėjo 8 d. dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuotoje
antikorupcinėje akcijoje „Aš palaikau skaidrumą“.
Teismo darbuotojai neliko abejingi iš nelegalių šunų daugintojų paimtiems
gyvūnams, pagalbai jiems. Suprasdami VšĮ „Nuaras“ prieglaudos, esančios
Klaipėdoje, iš nelegalių augintojų priglaudusios daugiau nei šimtą apleistų šunų,
padėtį, teismo darbuotojai 2020 m. rugsėjo mėnesį asmeniškai prisidėjo prie
nelaimėlių gerovės. Iš surinktų lėšų buvo apmokėta sąskaita už gyvūnams suteiktas
veterinarijos paslaugas, o VšĮ „Nuaras“ prieglaudai, įsikūrusiai Kaune, buvo nuvežtos
reikalingiausios priemonės augintiniams.

2020 m. rugsėjo 11 d. suorganizuotas nuotolinis teismo teisėjų susirinkimas.
2020 m. gruodžio mėnesį teismas ruošėsi žiemos šventėms: gamino ir puošė
egles, organizavo keitimąsi dovanėlėmis. Teismo pirmininkas parengė kalėdinį
sveikinimą visiems teismo darbuotojams ir jo įrašu pasidalijo elektroniniu paštu.

______________________
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