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2017 - 2019 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 
MISIJA 

Vilniaus miesto apylinkės teismo misija - teisingumo vykdymas. 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 - 2019 metais sieks efektyviau panaudoti turimus 
materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius savo pagrindinių funkcijų įgyvendinimui. Teismas 
kryptingai didins teismo atvirumą visuomenei, siekdamas didesnio visuomenės pasitikėjimo visa 
Teismų sistema. 

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA 

Vilniaus miesto apylinkės teismo strateginis tikslas - vykdyti teisingumą ir užtikrinti 
konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui. 

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti Teismas vykdo vieną programą „Teisingumo 
vykdymas". 

Strateginis tikslas: 
Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą 
kaip pirmosios instancijos teismui 

Programa: 
Teisingumo vykdymas (01.002) 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMAI ĮGYVENDINTI 
Teismo vykdoma programa „Teisingumo vykdymas" yra finansuojama iš dviejų šaltinių: 

• Valstybės biudžeto lėšų, 

• Asignavimų valdytojo pajamų įmokų. 
Valstybės biudžeto lėšos sudaro 100 % programai skiriamų asignavimų. 

Teismui skirti ir numatomi skirti valstybės biudžeto asignavimai yra pavaizduoti grafiškai. 
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Teismui skiriami asignavimai 
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• Numatomi skirti asignavimai, 
tukst.Lt/Eur 

•Teismo apskaičiuotas poreikis, 
tukst.Lt/Eur 

1 lentelė. 2017 - 2019 -ųjų metų programos asignavimai 
(EURAI) 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų 
asignavimai 

iš jų 'š jų iš jų 
išlaidoms išlaidoms t išlaidoms 

iš iš u 
r 

Eil 
Nr 

Programos 
pavadinimas 

iš viso 

viso 

iš jų 
darbo 
užmo
kesčiui 

turt 
ui 

įsig 
yti 

iš viso 

viso 

iŠ JU 
darbo 
užmo
kesčiui 

t 
u 
i 
i 
s 
i 
g 
y 
t 

iš viso 

iš viso 

iŠ jų 
darbo 
užmo
kesčiui 

tur 
tui 
įsi 
gyt 

1.1 Teisingumo 
vykdymas 7795000 7795000 5519000 7818000 7818000 5516000 7818000 7818000 5516000 

iš jų pajamų 
įmokos 

7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Iš viso asignavimų 
programai 

7795000 7795000 5519000 7818000 7818000 5516000 7818000 7818000 5516000 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
Vilniaus mieto apylinkės teisme dirba 108 teisėjai, iš jų vienas teismo pirmininkas ir 

trys teismo pirmininko pavaduotojai, karjeros valstybės tarnautojai - teismo kancleris, teismo 
pirmininko patarėjas, teismo pirmininko padėjėjas (atstovas spaudai), administracijos sekretorius, 
108 teisėjų padėjėjai, 108 posėdžių sekretoriai, raštinės (skyriaus) vedėjas, 1 raštinės (skyriaus) 
vedėjos pavaduotojas, 4 raštinės (skyriaus) vyriausieji specialistai, 4 vyriausieji specialistai (darbui 
kanclerio tarnyboje), finansų skyriaus vedėjas, 1 finansų skyriaus vyriausiasis specialistas ir 2 
vyresnieji specialistai, bei 111 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Pastarieji darbuotojai 
teisme dirba įvairiuose raštinės (skyriaus) poskyriuose, Teismo archyve, Informatikos skyriuje ir 
Ūkio skyriuje. 

Teismo žmogiškieji ištekliai yra vieni pagrindinių dalyvių užtikrinant teisingumo 
vykdymą. Teisės aktų reikalavimų užtikrinimas yra būtina teisingumo vykdymo sąlyga, todėl 
teisme privalo dirbti pakankamas personalo skaičius. Šiuo metu teisme dirba daugiau nei 300 
darbuotojų (išskyrus teisėjus), tačiau teismo darbo krūvis yra labai didelis (planuojama, kad vienas 
civilines bylas nagrinėjantis teisėjas 2016 metais išnagrinės 950 civilinių bylų, vienas 
baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėjantis teisėjas išnagrinės 910 

http://tukst.Lt/Eur
http://tukst.Lt/Eur
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baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų), procesinių dokumentų gali būti paruošta 
gerokai virš 3000 ir visi procesiniai dokumentai privalo būti paruošti profesionaliai ir kvalifikuotai. 
Teismo darbo specifika teismo personalui kelia aukštus darbo, tarnybinės etikos reikalavimus. 
Todėl pagrindinis teismo siekis yra užtikrinti darbuotojams geras darbo sąlygas bei tinkamą 
kvalifikacijos kėlimą. 

2 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 

PATVIRTINTŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 
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• Teisėjai 108 108 108 108 

• Valstybės tarnautojai 234 234 234 234 

D Darbuotojai, dirbantys pagal 
darbo sutartis 111 111 111 111 
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2016-ieji m. 
(patvirtintas 

eurais) 
2017-ieji 
(eurai) 

2018-ieji 
(eurai) 

2019-ieji 
(eurai) 

Pareigybių skaičius, vnt. 
453 453 453 453 

Išlaidos darbo užmokesčiui 
5147000 5519000 5516000 5516000 
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II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
VEIKLOS KONTEKSTAS 

Vilniaus miesto apylinkės teismas, planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, 
formuluodamas misiją, veiklos strateginį tikslą, nustatydamas programą, jos tikslus, uždavinius ir 
priemones strateginiam tikslui įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 
straipsnyje įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata, ir 109 straipsnyje 
įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. 

Teismo veiklai didžiausią įtaką daro teisiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai. 
Naujai priimtų teisės aktų įtaka gali pasireikšti kaip plečianti (arba siaurinanti) teismo 

kompetenciją, sudaranti (arba nesudaranti) prielaidas operatyviam bylų nagrinėjimui teisme. 
Šiuo metu teisinė bazė neplanuoja didelių pasikeitimų, kurie galėtų ypatingai įtakoti 

teismo darbą. Tačiau siekiant užtikrinti šiuo metu galiojančių įstatymų reikalavimus, teismas 
privalo išnaudoti visus turimus žmogiškuosius išteklius. 

Dėl Lietuvos integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą, poreikio vadovautis ir taikyti 
Europos Sąjungos teisės aktus, įvertinti ir atsižvelgti į Europos Teisingumo Teismo, Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktiką, didėja profesinės kvalifikacijos reikalavimai teisėjams, teisėjų 
padėjėjams, valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems Vilniaus miesto apylinkės 
teisme. Teisėjų pasirengimas, jų žinių gilinimas, kvalifikacijos kėlimas - svarbi teismų tinkamos 
veiklos užtikrinimo prielaida. 

Ekonominiai veiksmai yra vieni svarbiausių veiksnių, darančių įtaką teismo veiklai. 
Svarbiausia, kad Teismo finansavimas yra ženkliai nepakankamas, pagal šiuo metu numatytus 
2016-ųjų metų asignavimus sunkiai bus išsprendžiami būtiniausi ir darbuotojams skausmingiausi -
darbo užmokesčio klausimai, jau nekalbant apie kitas būtinas išlaidas. Tad be tinkamo finansavimo 
išspręsti šių klausimų ir tinkamai įgyvendinti strateginius tikslus nėra galimybių. Darbo 
optimizavimas šias problemas išsprendžia tik iš dalies, nes sutaupyti minėtų pinigų sumų 
atleidžiant darbuotojus neįmanoma. Teismo posėdžių sekretorių atlyginimai yra vieni mažesnių 
valstybės tarnyboje. Nors šiam darbui atlikti nereikalaujama būti įgijus aukštojo mokslo diplomo, 
tačiau jų darbo krūvis yra labai didelis, o teismas neturi finansinės galimybės kelti darbuotojams 
atlyginimų. Dėl ko į šias į pareigas organizuojant konkursus pretenduoja vis mažiau pretendentų. 
Kvalifikacijos kėlimas yra vienas iš darbuotojų motyvavimo priemonių, tačiau šiuo metu skiriama 
finansavimo dalis mokymams ir kvalifikacijos kėlimui yra ženkliai per maža. 

Vilniaus miesto apylinkės teismo SSGG analizė: 

Stiprybės: 1. Teismo veikla reglamentuojama įstatymo. 
2. Teisėjų ir personalo profesionalumas. 
3. Techninės bazės ataaujinimas ir naujovių įdiegimas. 
4. Geras darbo organizavimo mechanizmas. 
5. Išplėtota teismo vidaus ryšio sistema. 

Silpnybės: 1. Darbo sąlygos (pastato kondicionavimo sistema, kabinetų trūkumas). 
2. Nenuoseklus visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. 
3. Darbuotojų kaita bei nepakankamas darbuotojų skaičius. 
4. Finansavimo darbo užmokesčiui, būtinosioms paslaugoms bei darbo priemonėms 

trūkumas. 

Galimybės: 1. Naujų informacinių technologijos priemonių panaudojimas. 
2. Efektyvus finansavimo vykdant programą panaudojimas. 
3. Asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybės gerinimas. 
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Grėsmės: 1. Nusikaltimų skaičiaus augimas. 
2. Didėjantis asmenų, besikreipiančių į teismą spręsti iškilusias problemas ir 

nesutarimus ir nenorinčių taikyti neteisminių sprendimo procedūrų, skaičius. 
3. Žymus bylų skaičiaus augimas. 
4. Stokojama valstybės tarnautojo ir darbuotojų motyvacijos dirbti valstybės 

tarnyboje. 
5. Pakankamo finansavimo neužtikrinimas. 

Stiprybių panaudojimas galimybėms įgyvendinti. 
Teismo personalo profesionalumas, techninės bazės atnaujinimas ir geras darbo organizavimas 

leis plačiai panaudoti įdiegtas naujas informacines technologijas, gerės asmenų aptarnavimas bei 
teikiamų paslaugų kokybė. 

Silpnybių ištaisymas panaudojant galimybes. 
Darbuotojų skatinimas kelti savo kvalifikaciją ir didinti profesionalumą. Efektyvus finansavimo 

vykdant programas panaudojimas sumažintų darbuotojų kaitą. Didėjant darbuotojų 
profesionalumui, gerėtų asmenų aptarnavimas ir tiekiamų paslaugų kokybė. 

Grėsmių sumažinimas panaudojant stiprybes. 
Techninės bazės atnaujinimas bei naujovių diegimas, geras darbo organizavimas, atitinkamų 

darbuotojų profesionalumas leidžia suteikti kvalifikuotą informaciją interesantų dėl pažeistų teisų ir 
interesų gynimą ne teisme. Geros darbo sąlygos bei užtikrintas finansavimas leistų didinti 
darbuotojų motyvaciją. 

Silpnybių šalinimas siekiant sumažinti grėsmes. 
Didėjantis finansavimas teismui gerintų teismo darbuotojų darbo sąlygas, leistų kelti jų 

kvalifikaciją ir didintų profesionalumą darbe, tuo pačiu skatintų motyvaciją dirbti valstybės 
tarnyboje (teisme) bei keistų požiūrį į darbą. 
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STRATEGINIS TIKSLAS 

VYKDYTI TEISINGUMĄ IR UŽTIKRINTI KONSTITUCINIŲ VERTYBIŲ GYNIMĄ 
KAIP PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI 

3 lentelė. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo 
kriterijaus pavadinimas 

Mato vnt. 
2016-ųjų 

metų 
2017-ųjų 

metų 
2018-ųjų 

metų 
2019-ųjų 

metų 

l . E . l Visuomenės pasitikėjimo 
teismais rodiklio gerėjimas 

% 25,01 26,01 26,01 26,01 

1.E.2 Europos Žmogaus Teisių 
Teismo sprendimų bylose 
prieš Lietuvą, kuriuose 
buvo nustatyta pažeidimų 
dėl tesimų veiklos 
skaičiaus mažėjimas 

Vnt. 4 4 4 4 
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STRATEGINI TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

1.1 PROGRAMA: TEISINGUMO VYKDYMAS 

Bendroji informacija apie programą 

Teisingumo vykdymo programa yra Vilniaus miesto teismo vykdoma ilgalaikė programa, 
skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams priskirtą funkciją - vykdyti 
teisingumą. Teisingumo vykdymas Teisme yra nuolatinė Teismo veikla, todėl programa yra 
ilgalaikė ir tęstinė. 

Programa apima visas Teismo veiklos sritis. Ją vykdydamas Teismas prisideda prie 
konstitucinių vertybių gynimo, užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, viešą bylų 
nagrinėjimą, atitinkantį ES reikalavimus ir geriausios teisminės praktikos standartus. Šios 
programos įgyvendinimas padeda gerinti visos Lietuvos teisinės sistemos veiklą. 

Laukiamas programos poveikis yra efektyvus teisėtų Teismo sprendimų priėmimas, tinkamas 
jų paskelbimas, šių sprendimų stabilumas, didėjanti Teismo veiklos kokybė ir jos viešumas, 
teigiamo Teismo įvaizdžio kūrimas, visuomenės teisinio išprusimo ir jos pasitikėjimo teismų 
institucija didinimas. 

Konkretūs programos tikslai ir uždaviniai bei jų įgyvendinimui skirtos priemonės ir įvertinimo 
kriterijai yra įvardinti toliau šiame strateginiame veiklos plane pateiktose lentelėse. 

Programa yra tęstinė. Ji yra finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir 
asignavimų valdytojo pajamų įmokų. 

Programą įgyvendins visi Vilniaus miesto apylinkės teismo straktūriniai padaliniai. Iš viso 
2017 - 2019 m. ją įgyvendins 108 teisėjai, 234 valstybės tarnautojai ir 111 darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis. 

Programos koordinatorius: Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas. 
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4 lentelė. 2017-2019-ųjų metų programos „Teisingumo vykdymas" tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (eurais) 

Ei l . Nr. 
Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 
asignavimai(eurai) 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai (eurai) 

Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai 
(eurai) 

Numatomi 2019-ųjų metų 
asignavimai (eurai) 

Ei l . Nr. 
Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas iš viso 

iš jų 

iš viso 

'š įų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

Ei l . Nr. 
Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas iš viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

Ei l . Nr. 
Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas iš viso 
iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo
kesčiui 

turtui 
įsigyti 

iš viso 
iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo
kesčiui 

turtui 
įsigyti 

iš viso 
iš viso 

iŠ jų 
darbo 
užmo
kesčiui 

turtui 
įsigyti 

iš viso 
iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo
kesčiui 

turtui 
įsigyti 

1.1.1 
Tikslas -
Užtikrinti kokybišką ir 
efektyvią teismo veiklą 

7345000 7345000 5147000 7795000 7795000 5519000 7818000 7818000 5516000 7818000 7818000 5516000 J 
1.1.1.1 

Uždavinys -
Užtikrinti kokybišką ir 
operatyvų bylų 
nagrinėjimą 

7345000 7345000 5147000 7795000 7795000 5519000 7818000 7818000 5516000 7818000 7818000 5516000 

1.1.1.1.1 

Priemonė -
Sudaryti flnansines-
ekonomines ir 
organizacines sąlygas 
kokybiškam bylų 
nagrinėjimui laiku 
užtikrinti 

7345000 7345000 5147000 7795000 7795000 5519000 7818000 7818000 5516000 7818000 7818000 5516000 

1.1.1.2 

Uždavinys -
Didinti visuomenės 
teisinį išprusimą ir 
pasitikėjimą teismais 

1.1.1.2.1 

Priemonė -
Užtikrinti teismo veiklos 
ir priimtų sprendimų 
viešumą 

1.1.1.3 

Uždavinys -
Didinti teismo gebėjimus 
dirbti efektyviau ir 
veiksmingiau 
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1.1.1.3.1 

Priemonė -
Užtikrinti darbo kokybę 
ir gerinti piliečių 
aptarnavimą 

1.1.1.3.2 

Priemonė -
Kelti teisėjų ir kito 
teismo personalo 
kvalifikaciją 
1. IS viso Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžetas 

7345000 7345000 5147000 7795000 7795000 5519000 7818000 7818000 5516000 7818000 7818000 5516000 

iš jo: 
1.1.bendrojo finansavimo 
lėšos 

7338000 7338000 5147000 7788000 7788000 5519000 7811000 7811000 5516000 7811000 7811000 5516000 

1.2. Europos Sąjungos ir 
kitos tarptautinės finan
sinės paramos lėšos 
1.3. tikslinės paskirties 
lėšos ir pajamų jmokos 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

2. Kiti šaltiniai (Europos 
Sąjungos finansinė 
parama projektams 
įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos lėšos) 
Iš viso programai 
finansuoti (1+2) 

7345000 7345000 5147000 7795000 7795000 5519000 7818000 7818000 5516000 7818000 7818000 5516000 
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5 lentelė. Programos „Teisingumo vykdymas" vertinimo kriterijai 

Tikslų ir 
uždavinių 

pavadinimai 

Vertinimo 

Vertinimo kriterijų 
reikšmės 

Ei l . 
Nr. 

Tikslų ir 
uždavinių 

pavadinimai 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. 2016-

ųjų 
m. 

2017-

m. 

2018-
ųjų 
m. 

2019-

m. 

Terminas Koordinatorius 

Užtikrinti 
kokybišką ir 
efektyvią teismo 
veiklą 

1.1.1.R.1 
Teismo priimtų ir neapskųstų 
sprendimų santykis (išnagrinėjus 
bylą iš esmės) 

% 94,91 95,56 95,56 95,56 Kasmet T E I S M O P I R M I N I N K A S 

1.1.1 

Užtikrinti 
kokybišką ir 
efektyvią teismo 
veiklą 

1.I.I.R.2 
Teismo priimtų sprendimų 
(išnagrinėjus bylą iš esmės), 
stabilumas 

% 99,32 99,45 99,45 99,45 Kasmet T E I S M O P I R M I N I N K A S 

Užtikrinti 
kokybišką ir 
efektyvią teismo 
veiklą 

1.1.1.R.3 Aptarnavimo kokybės vertinimo 
rodiklis balas 4 5 5 5 Kasmet T E I S M O K A N C L E R I S 

1.1.1.1.P.1 Išnagrinėtų bylų skaičius vnt. 67000 67000 67000 67000 Kasmet T E I S M O P I R M I N I N K O 

P A V A D U O T O J A I 

Užtikrinti 

1.1.1.1.P.2 
Vidutinis vieno baudžiamųjų ir 
administracinių bylų teisėjo 
išnagrinėtų bylų skaičius 

vnt. 910 950 950 950 Kasmet T E I S M O P I R M I N I N K O 

P A V A D U O T O J A S 

1.1.1.1 
kokybišką ir 
operatyvų bylų 
nagrinėjimą 

1.1.1.1.P.3 Vidutinis vieno civilinių bylų 
teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius Vnt. 950 1000 1000 1000 Kasmet T E I S M O P I R M I N I N K O 

P A V A D U O T O J A S 

kokybišką ir 
operatyvų bylų 
nagrinėjimą 

1.1.1.1.P.4 Civilinių bylų nagrinėjimo trukmės 
trumpėjimas 

Mėn. 1,6 1,6 1,6 1,6 Kasmet T E I S M O P I R M I N I N K O 

P A V A D U O T O J A S 

1.1.1.1.P.5 Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo 
trukmės trumpėjimas Mėn. 2,1 2,1 2,1 2,1 Kasmet T E I S M O P I R M I N I N K O 

P A V A D U O T O J A S 

1.1.1.2 

Didinti 
visuomenės 
teisinį išprusimą 
ir pasitikėjimą 
teismais 

1.1.1.2.P.1 
Per metus organizuotų visuomenei 
(įskaitant visuomenės informavimo 
priemones) renginių ir veiklų 
skaičius 

vnt. 25 30 30 30 
Kasmet 

TEISMO 
PIRMININKO 
PADĖJĖJAS 
(ATSTOVAS 
SPAUDAI) 

Didinti 
visuomenės 
teisinį išprusimą 
ir pasitikėjimą 
teismais 1.1.2.2.P.2 Asmenų, kurie kreipėsi į teismo 

vadovą, priėmimų skaičius vnt. 15 20 20 20 
Kasmet TEISMO 

ADMINISTRACIJOS Asmenų, kurie kreipėsi į teismo 
vadovą, priėmimų skaičius SEKRETORIUS 
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. 

EH. 
Nr. 

Tikslų ir 
uždavinių 

pavadinimai 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. 

Vertinimo kriterijų 
reikšmės 

Terminas Koordinatorius 

. 

EH. 
Nr. 

Tikslų ir 
uždavinių 

pavadinimai 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. 2016-

ųjų 
m. 

2017-

m. 

2018-
ųjų 
m. 

2019-
ųjų 
m. 

Terminas Koordinatorius 

1.1.1.3 

Didinti teismo 
gebėjimus dirbti 
efektyviau ir 
veiksmingiau 

1.1.1.3.P.1 Darbuotojų (neskaitant teisėjų) 
stabilumas 

% 82 85 85 85 Kasmet T E I S M O 

PIRMININKAS 

1.1.1.3 

Didinti teismo 
gebėjimus dirbti 
efektyviau ir 
veiksmingiau 

1.1.1.3.P.2 Mokymų trukmė teisėjams 
akad.val.l 
teisėjui 10,2 10,3 10,3 10,3 Kasmet 

TEISMO 
KANCLERIO 
TARNYBA 

1.1.1.3 

Didinti teismo 
gebėjimus dirbti 
efektyviau ir 
veiksmingiau 1.1.1.3.P.3 Mokymų trukmė kitiems 

darbuotojams 
akad.val. 1 
darbuotojui 5,5 5,8 5,8 5,8 Kasmet 

TEISMO 
KANCLERIO 
TARNYBA 

1.1.1.3 

Didinti teismo 
gebėjimus dirbti 
efektyviau ir 
veiksmingiau 

1.1.1.3.P.4 
Išorinės administracinės veiklos 
priežiūros išvadose pateiktų ir 
įgyvendintų rekomendacijų santykis 

% 95 96 96 96 Kasmet TEISMO 
PIRMININKAS 



Strateginio veiklos plano 
1 priedas 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

2016-ieji m. 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: 
Vilniaus miesto apylinkės teismas 

302942160 

Strateginis tikslas: 
Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios 
instancijos teismui 

1 

Efekto kriterijus: 
Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio gerėjimas 

l . E . l 

1. 
Apibrėžimas 

2. 
Ar tai naujas vertinimo kriterijus 

Ne 

3. 
Pasirinkimo pagrindimas 

Šiuo efekto kriterijumi siekiama nustatyti visuomenės nuostatų 
Lietuvos teismų sistemos atžvilgiu pokytį per metus. 
Visuomenės pasitikėjimo teismais didėjimas yra visos teismų 
sistemos siekiamybė, t. y. siekiamas šio rodiklio reikšmės 
didėjimas. 
Pasirinktas kriterijus matuoja visos teismų sistemos, o ne atskiro 
teismo veiklos rezultatą. Poveikį visuomenei, kurį turi parodyti 
efekto kriterijus, sukuria ne kiekvienas teismas atskirai, o visi 
teismai kaip visuma. 

4. 
Skaičiavimo metodas 

Mato vienetas: % 
Rodiklio skaičiavimas: Skaičiuojamas atitinkamų metų 
visuomenės nuomonės vertinimų, atliktų „Vilmorus" dėl 
pasitikėjimo teismais (išreikštų procentais) vidurkis arba 
naudojamas jau apskaičiuotas metinis rodiklis, jei toks yra 
paskelbtas. 

5. 
Duomenų šaltinis 

„Vilmorus" visuomenės nuomonės apklausos agentūros 
duomenys 

6. Duomenų auditas 
Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. 
Skaičiavimo reguliarumas 

Vieną kartą per metus 

8. 
Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Teismo pirmininko padėjėjas (atstovas spaudai) 
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Strateginio veiklos plano 
2 priedas 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

2016-ieji m. 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: 
Vilniaus miesto apylinkės teismas 

302942160 

Strateginis tikslas: 
Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios 
instancijos teismui 

1 

Efekto kriterijus: 
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose 
buvo nustatyta pažeidimų dėl teismų veiklos, skaičiaus mažėjimas 

1.E.2 

1. 
Apibrėžimas 

2. 
Ar tai naujas vertinimo kriterijus 

Taip 

3. 
Pasirinkimo pagrindimas 

Pasirinktas kriterijus atspindi visos Lietuvos teismų sistemos 
veiklos kokybę, išreikštą tarptautinės teisminės institucijos 
sprendimais. Siekiamybė yra rodiklio skaitinės vertės 
mažėjimas. 
Pasirinktas kriterijus matuoja visos teismų sistemos, o ne 
atskiro teismo veiklos rezultatą. Poveikį visuomenei, kurį turi 
parodyti efekto kriterijus, sukuria ne kiekvienas teismas 
atskirai, o visi teismai kaip visuma. 

4. 
Skaičiavimo metodas 

Mato vienetas: vnt. 
Rodiklio skaičiavimas: Skaičiuojamas Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimų skaičius bylose prieš Lietuvą, 
kuriuose buvo nustatyta pažeidimų dėl teismų veiklos, per 
metus. 

5. 
Duomenų šaltinis 

Europos Žmogaus Teisių Teismo duomenys 

6. 
Duomenų auditas 

Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas 
Vieną kartą per metus 

8. 
Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Teismo pirmininko patarėjas 


