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Nr. 

 

 

Kontrolės priemonės pavadinimas 

 

Įvykdymo data 

 

Vykdytojas 

 

1. 

 

Teismo archyvo darbo efektyvumo patikrinimas 

 

2022 m. kovas 

 

Teismo kanclerė, administracijos sekretorė, Archyvo 

vedėja  

 

 

2.  

 

Teismo informacinių technologijų, organizacinės technikos, 

teismo posėdžių garso įrašymo įrangos (Femidos ir mobiliųjų 

diktofonų) būklės, tinkamumo naudoti bei suderinamumo 

įvertinimas, jų palaikymo bei techninės priežiūros kaštų 

įvertinimas 

 

 

2022 m. balandis 

 

Teismo kanclerė, Informacinių technologijų skyriaus 

vedėjas, jo parinkti šio skyriaus specialistai 

 

3. 

 

Kardomosios priemonės – dokumento paėmimo – išnagrinėtose 

baudžiamosiose bylose vykdymo kontrolė 

 

 

2022 m. balandis 

 

Baudžiamąsias bylas nagrinėjančius teisėjus 

kuruojantis teismo pirmininko pavaduotojas, su juo 

dirbantis vyr. padėjėjas, Baudžiamųjų ir 

administracinių nusižengimų bylų biuro vyr. 

specialistas 

 

 

4.  

  

2022 m. gegužė 
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Dokumentų priėmimo ir informacijos biuro, telefonisčių bei 

Ekspedicijos biuro darbo efektyvumo patikrinimas 

Raštinės skyriaus vedėja, jos parinkti Raštinės 

skyriaus specialistai 

 

 

5. 

 

Teismo interneto svetainėje ir intranete skelbiamos informacijos 

aktualumo bei atitikimo lietuvių kalbos taisyklėms ir raštvedybos 

reikalavimams patikrinimas 

 

 

2022 m. birželis 

 

Atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, 

Raštinės skyriaus patarėjas, vyriausiasis specialistas 

(lituanistas) 

Techninę pagalbą teikia Informacinių technologijų 

skyriaus specialistas 

 

 

6.  
 

Daiktinių įrodymo saugyklų patikra, juose esančių objektų 

apskaita  

 

 

2022 m. rugsėjis 

 

Baudžiamąsias bylas nagrinėjančius teisėjus 

kuruojantis teismo pirmininko pavaduotojas, su juo 

dirbanti vyr. padėjėja, Baudžiamųjų ir administracinių 

nusižengimų bylų biuro vyr. specialistė, Archyvo 

vedėja 

 

 

7.  
 

Nagrinėjamų civilinių bylų biuro, Išnagrinėtų civilinių bylų 

biuro, Baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų biuro, 

Ikiteisminio tyrimo biuro darbo efektyvumo patikrinimas 

 

 

2022 m. spalis 

 

Raštinės skyriaus vedėja, jos parinkti Raštinės 

skyriaus specialistai 

 

 

8.  

 

 

Žyminio mokesčio civilinėse bylose apskaitos (suvedimo, 

įskaitymo, etc.) patikrinimas 

 

 

2022 m. lapkritis 

 

Civilines bylas nagrinėjančius teisėjus kuruojantis 

teismo pirmininko pavaduotojas, su juo dirbanti vyr. 

padėjėja, teismo pirmininko patarėja 

Techninę pagalbą teikia teisėjų vyresnieji padėjėjai, 

dirbantys su civilines bylas nagrinėjančiais teisėjais, 

pagal poreikį – kiti teisėjų padėjėjai, paskirti atskiru 

teismo pirmininko įsakymu 
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9. Teisėjų darbo krūvio lyginamoji analizė už 2021 ir 2022 metus 2023 m. sausis 

 

Teismo pirmininko pavaduotojai pagal savo kuravimo 

sritis, su jais dirbančios vyr. padėjėjos 

Techninę pagalbą teikia teisėjų vyresnieji padėjėjai, 

pagal poreikį – kiti teisėjų padėjėjai, paskirti atskiru 

teismo pirmininko įsakymu 

 

 

10. 

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas 2022 m. 

gruodžio 31 d. užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, proceso 

trukmės priežasčių analizė 

 

 

2023 m. vasaris 

 

Teismo pirmininko pavaduotojai pagal savo kuravimo 

sritis, su jais dirbančios vyr. padėjėjos 

Techninę pagalbą teikia teisėjų vyresnieji padėjėjai, 

pagal poreikį – kiti teisėjų padėjėjai, paskirti atskiru 

teismo pirmininko įsakymu 

 

 

________________________________________________________________________________ 


