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Misija
Šiaulių apygardos teismo misija - užtikrinti efektyvų žmogaus teisių ir laisvių realizavimą.
Pagrindinis tikslas – vykdyti teisingumą, vadovaujantys
Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais tarptautinėse sutartyse įtvirtintais teisės aktais ir visuotinai
pripažintais teisės principais, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, tarp jų asmens teise į teisminę
gynybą.
Veiklos kontekstas
Bendrame šalies socialiniame-ekonominiame bei politiniame raidos kontekste teismo veiklai ir jo misijai
lemiamos reikšmės turi šie pagrindiniai išorės ir vidaus veiksniai: politiniai, ekonominiai-socialiniai,
technologiniai

1. Išorės veiksniai:
1.1. Politiniai:
Lietuvos Respublika tapo Europos Sąjungos nare. Šis žingsnis svarbus ir politiškai ir teisiškai,
nes reiškia įsipareigojimą vykdyti ir taikyti Europos Sąjungos teisę, taip pat valios išraišką paklusti
tarptautinei kontrolei. Šiandien pasikeitė teismų materialinės, techninės galimybės naudotis
šiuolaikinėmis informacijos sistemomis ir priemonėmis, pagausėjo literatūros užsienio kalbomis,
todėl reikia atsižvelgti ir į teismų materialinį aprūpinimą, kuris turi atitikti mokslo ir technikos
pažangą. Lietuvos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą, tobulėjančios technologijos šalyje
sietinos su teismo darbo organizavimu, kompiuterizavimo sistemų įdiegimu ir visuomenės
informavimu apie teismo darbą. Įgyvendinant teismui keliamus uždavinius, tobulinant nacionalinės
teisės sistemą ir naujų įstatymų priėmimą, bei teisminės valdžios stiprinimas pareikalaus lėšų teisėjų
ir teismo tarnautojų mokymui.
1.2. Ekonominiai:
Ekonominė šalies padėtis, ekonominiai prioritetai, proporcingas ir tikslingas finansavimo
paskirstymas teisinėms institucijoms iš Valstybės biudžeto turi įtakos sėkmingai teismo veiklai.
Labai svarbu tai, kad teisme dirbtų reikiamas valstybės tarnautojų skaičius, būtų pakankama jų
kvalifikacija ir pakaktų finansinių galimybių specialistams tobulintis savo srityje. Teisinių
institucijų veiklos efektyvumas, užduočių įvykdymo terminų laikymasis labai priklauso nuo to,
kokie finansiniai ištekliai skiriami darbo sąlygoms užtikrinti: darbo vietoms įrengti, darbo technikai
ir priemonėms įsigyti ir pan. Galimas pavojus šioje srityje – šalies ekonominiai sunkumai ir su jais
susijęs esamų finansavimo apimčių mažinimas. Sumažėjus finansavimui, teismas nebūtų pajėgus
kvalifikuotai įvykdyti visų joms pavestų uždavinių, nes gali būti, kad prireiktų mažinti valstybės
tarnautojų skaičių, jų atlyginimus ir techninį aprūpinimą. Tai galėtų turėti neigiamą įtaką ne tik
teismo veiklai, bet ir Lietuvos teisinės sistemos stabilumui ir veiklos efektyvumui.
1.3. Socialiniai:
Alkoholizmas, narkomanija, bedarbystė ir kiti neigiami socialiniai reiškiniai skatina visuotinai
priimtų elgesio taisyklių (įstatymų) nesilaikymą, todėl jie tiesioginiame ryšyje su visų kategorijų
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nusikaltimais. Kultūrų asimiliacija, dvasinių, moralinių vertybių degradacija sudaro prielaidas didėti
visų rūšių bylų skaičiui.
1.4. Technologiniai:
Tobulėjančios technologijos daro įtaką teismo darbo efektyvumui. Informacinių technologijų
diegimas ir efektyvesnis naudojimas užtikrina darbo viešumą ir sudaro sąlygas efektyvesniam
pasikeitimui informacija tarp teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų. Dalis kompiuterinės įrangos
teisme yra moraliai ir techniškai pasenusi, tačiau matomas spartus naujos modernios technologijos
teisme įdiegimas ir įsisavinimas. Įdiegta informacinė sistema “LITEKO” padeda efektyviau
registruoti ir surasti bylas. LITLEX’o programa palengvina naujausių teisės aktų paiešką.
2. Vidaus veiksniai:
2.1. Teisinė bazė:
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Savo veikloje teismai vadovaujasi LR
Konstitucija, LT įstatymais, kitais tarptautinėse sutartyse įtvirtintais visuotinai pripažintais teisės
principais: pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, tarp jų asmens teisę į teisinę gynybą, teisę, kad
kiekvieno byla būtų viešai ir teisingai išnagrinėta nepriklausomo ir nešališko teismo, teisės
viršenybės, teismų ir teisėjų nepriklausomumo, teismų organizacinio savarankiškumo, jų finansinio
nepriklausomumo nuo kitų valstybės valdžios institucijų ir pareigūnų sprendimų.
Teismas, nagrinėdamas bylas, klauso tik įstatymo. Įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindų.
Teismas priima sprendimus ir nuosprendžius Lietuvos Respublikos vardu. Įsiteisėję teismų
sprendimai, nutartys ir nutarimai privalomi visoms valstybės valdžioms ir valdymo institucijoms,
įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
2.2.Organizacinė struktūra:
Dalinę organizacinę struktūrą nustato Teismų įstatymas, etatų skaičių nustato ir teismų valstybės
tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą tvirtina Teisėjų taryba, centralizuotą teismų aprūpinimą
prekėmis ir paslaugomis organizuoja Nacionalinė teismų administracija, finansuoja Seimas
Biudžeto sandaros įstatymu. Šias lėšas administruoja Finansų ministerija.
Šiaulių apygardos teisme patvirtinti 19 teisėjų etatų. Teisėjai pirmininko įsakymu suskirstyti į
Baudžiamųjų ir civilinių bylų skyrius atitinkamai po 10 ir 9 teisėjus. Skyriams vadovauja skyrių
pirmininkai.
Teismo personalą sudaro teismo tarnautojai, užtikrinantys tinkamą teismo funkcionavimą ir
padedantys teisėjams eiti pavestas pareigas. Teismo tarnautojai skirstomi į valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį. Pirmininko tarnyboje dirba pirmininko patarėjas, teismo
administracijos sekretorius (valstybės tarnautojai), informatikai, atstovas ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene, finansų skyrius. Anksčiau minėtuose Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriuose dirba po
skyriaus pirmininko patarėją ir atitinkamai po 7 ir 5 teisėjų padėjėjus (valstybės tarnautojus).
Teisme yra raštinė, jos sudedamosios dalys – Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių raštinės,
archyvas, teismo sekretoriatas. Raštinei vadovauja raštinės vedėja, dokumentų registravimo,
rengimo kontrolės funkcijas vykdo darbuotojai – vyriausiasis specialistas, specialistas, archyvaras,
kurjeris, mašininkai. Baudžiamųjų ir Civilinių bylų raštinėms vadovauja vyresnieji specialistai,
raštinės funkcijas vykdo taip pat ir specialistai. Teismo sekretoriato padalinyje patvirtinta 15 teismo
posėdžio sekretorių (valstybės tarnautojų) etatų, padaliniui vadovauja teismo administracijos
sekretorius. Ūkio skyriui, kuriame dirba vairuotojas, komendantas, valytojai ir kiemsargis,
vadovauja ūkio skyriaus vedėjas.
2.3. Žmogiškieji ištekliai:
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Teismui patvirtintas darbuotojų etatų skaičius leidžia tinkamai įvykdyti jam pavestas pagrindines
funkcijas. Yra siekiama visiems darbuotojams sudaryti sąlygas profesionaliam tobulėjimui, karjeros
siekimui.
Teismo valstybės tarnautojai į tarnybą priimami konkurso būdu, griežtai laikantis vyriausybės
patvirtintų konkurso organizavimo nuostatų. Tarnautojų pareigybių aprašymuose nustatytas
pareigybės lygis – A, B, C, kuris nurodo pareigybei keliamus išsilavinimo reikalavimus. Dalies
teismo tarnautojų pareigybių lygis – A (patarėjų, padėjėjų, raštinės vedėjo, teismo finansininko,
vyriausiųjų specialistų, administracijos sekretoriaus), kitų – B (teismo posėdžių sekretorių). Visi
teismo tarnautojai įgiję jų pareigybių lygius atitinkantį t.y. aukštąjį arba aukštąjį universitetinį
išsilavinimą. Kitų teismo darbuotojų išsilavinimą nusako jų pareigybių aprašymuose aprašytas
būtinas išsilavinimo reikalavimas, daugeliu atveju – aukštasis, išskyrus kai kuriuos specialistus,
mašininkus, darbininkus, valytojus, kurjerį, kuriems pakankamas vidurinis išsilavinimas.
2.4. Planavimo sistema:
Teismo veiklai lėšos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 15 d. nutarimu Nr. 751 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d.
nutarimo Nr.543 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo
ir vykdymo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo”. Darbuotojų darbo užmokestis planuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 “Dėl
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondo, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo
metodikos patvirtinimo“.
2.5. Finansiniai ištekliai:
Šiaulių apygardos teismas yra biudžetinė įstaiga, pilnai finansuojama iš Lietuvos Respublikos
Valstybės biudžeto. 2011 metams teismui finansuoti skirtos biudžeto lėšos sudaro 4377,0 tūkst.Lt.
Spec. programos planuojamos lėšos sudaro 3,0 tūkst.Lt.
2.6. Apskaitos tinkamumas:
Šiaulių apygardos teismas vykdydamas programą “Bylų nagrinėjimas” finansinėje veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teismo
apskaitos politika bei kitais finansinę veiklą reglamentuojančiais aktais. Apskaitos sistema atitinka
norminių teisės aktų reikalavimus.
2.7. Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos):
Sukurta teismų informacinė sistema leidžia visuose respublikos teismuose informaciją apie bylas
ir jų eigą, teismų sprendimus registruoti ir kaupti elektroninių dokumentų pavidalu kompiuterinio
žinybinio tinklo pagalba šiuos duomenis galima saugiai perduoti iš vienos instancijos teismo į kitą,
juos kaupti centriniame serveryje. Šie duomenys naudojami automatizuotam teismų darbo
statistikos ataskaitų generavimui.
Teismo kompiuteriai sujungti į kompiuterinį tinklą. Tinklą valdo vietinis serveris, turintis ryšį su
Nacionalinės teismų administracijos centriniu serveriu.
Interneto ryšį užtikrina Nacionalinė teismų administracija. Telefono ryšiui užtikrinti teismas
naudojasi UAB „Telerena“ ir UAB „Bitė Lietuva“ paslaugomis.
2.8. Vidaus kontrolės sistema:
Teisme nėra numatyta vidaus auditoriaus pareigybė. Vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo
pirmininko 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-86 patvirtintomis Šiaulių apygardos teismo
finansų kontrolės taisyklėmis, Šiaulių apygardos teisme atliekama išankstinė, einamoji ir
paskesnioji finansų kontrolės. Vidaus auditą teisme atlieka Nacionalinės teismų administracijos
Vidaus audito skyrius, Valstybės kontrolės 3-asis audito departamentas.
2.9. Praėjusio laikotarpio rezultatai:
2010 m. Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 3100 bylos. Iš jų: 1049 civilinės bylos I
instancija; 104 baudžiamosios bylos I instancija; 778 bylos civilinių bylų apeliacija; 1169 bylų
baudžiamųjų bylų apeliacija. Sprendimų ir nuosprendžių stabilumas sudarė 98,38 %. Savalaikis
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bylų nagrinėjimas įvykdytas 98,42 %. Bylas siekiama nagrinėti griežtai laikantis įstatymo numatytų
reikalavimų, ginti piliečių teises ir jų teisėtus interesus.
Šiaulių apygardos teismo SSGG (SWOT) ANALIZĖ
Svarbiausios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės atrinktos vadovaujantis jų naudingumo
arba žalingumo įvertinimu.
Stiprybės: 1. Teismo veikla reglamentuojama įstatymo.
2. Nuoseklus teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos tobulinimo procesas.
3. Aukšta administravimo kokybė.
4. Techninės bazės atnaujinimas ir naujovių įdiegimas.
5. Bendradarbiavimas su kitomis teisminėmis institucijomis tarptautiniu mastu.
6. Bylų nagrinėjimo proceso skaidrumas ir operatyvumas.
7. Informacijos prieinamumas ir viešumas.
Silpnybės: 1. Nepakankamai geros darbo sąlygos.
2. Silpna materialinė-techninė bazė.
3. Didelis darbo krūvis, sąlygiškai mažas darbuotojų (teisėjų padėjėjų) skaičius.
Galimybės: 1. Naujų informacinės technologijos priemonių įdiegimas ir plėtojimas.
2. Palanki makroekonominė situacija.
3. Plačios tarptautinės galimybės.
4. Pastato rekonstrukcija, naujų darbo vietų kūrimas.
5. Didinant finansavimą, darbo sąlygų ir kokybės gerinimas..
Grėsmės: 1. Nusikaltimų skaičiaus augimas.
2. Neteisėtas kišimasis į institucijos misijos vykdymą.
3. Neaiški politinė situacija.
4. Teisėjų nepriklausomumo ir jo garantijų pažeidimai.
VEIKLOS STRATEGIJA
Šiaulių apygardos teismo strateginis tikslas buvo pasirinktas įvertinus LR Teismų įstatyme
numatytas apygardos teismo funkcijas, su jomis susijusias svarbiausias problemas bei Teismų
tarybos atliktas teismų veiklos ataskaitas. Pagrindinis teismo strateginis tikslas - Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkantis teisingumo vykdymas. Visi
asmenys turi teisę į teisminę gynybą, jei kėsinamasi į jų gyvybę ir sveikatą, asmens laisvę,
nuosavybę, garbę ir orumą, kitas Konstitucijos ir įstatymų jiems garantuotas teises. Kiekvienas
asmuo turi teisę į tai, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpiausią laiką išnagrinėtų nepriklausomas ir
nešališkas teismas lygybės bei viešumo sąlygomis. Teisme pažeistos ar ginčijamos materialiosios
teisės ginamos baudžiamojo, administracinio ar civilinio proceso tvarka. Bylas siekiama nagrinėti
griežtai laikantis įstatymo numatytų reikalavimų, ginant piliečių teises ir jų teisėtus interesus.
Šį strateginį tikslą įgyvendins programa „Bylų nagrinėjimas“ (valstybės biudžeto lėšos kodu 01
302 ir asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos kodu 01 402). Programa parengta, atsižvelgiant į
teismui įstatymais nustatytas funkcijas. Proporcingas ir tikslingas finansavimo paskirstymas turi
įtakos teismo veiklai, tinkamų teisėjų bei teismo tarnautojų darbo sąlygų sudarymui. Teismo veiklos
efektyvumas, procesinių terminų laikymasis labai priklauso nuo to, kokie finansiniai ištekliai
skiriami darbo sąlygoms užtikrinti. Programa yra nuolatinio pobūdžio ir tęsiama. Programos
vykdymas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Kitų finansavimo išteklių nėra. Strateginių tikslų
įgyvendinime savivaldybės nedalyvaus.
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1 lentelė. 2011 – 2013 -ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. litų)
2011-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2012 -ųjų metų
asignavimai

iš jų

iš jų

iš viso

4377,0
1. Bylų
nagrinėjimas
iš jų valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų 4377,0
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, procentais

iš jų

išlaidoms

išlaidoms

Eil. Programos
Nr. pavadinimas

Numatomi 2013-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms

iš viso

iš jų
turtui iš viso
darbo įsigyti
užmokesčiui

iš jų turtui
darbo įsigyt
iš viso užmoi
kesčiu
i

4377,0

3166,0

4377,0

4377,0

3166,0

4377,0

4377,0

3166,0

4377,0

3166,0

4377,0

4377,0

3166,0

4377,0

4377,0

3166,0

iš jų
turtui
darbo įsigyti
iš viso
užmokesčiui

iš
viso

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Teismo strateginis tikslas - Teisingumo vykdymas. Šiam tikslui pasiekti užsibrėžtas uždavinys
- vykdyti efektyvią teismo veiklą. Priemonė tikslui pasiekti – finansinių ekonominių sąlygų
teismo veiklai sudarymas. Siekiama užtikrinti teisme viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį
išsivysčiusių demokratinių valstybių standartus, ES reikalavimus, pasiekti, kad teismų sistema
tarnautų žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui, siekti sudaryti sąlygas bendradarbiauti su kitomis
valstybėmis teisingumo srityje. Šiam tikslui įgyvendinti turi būti sukurta tvirta įstatyminė ir
materialinė bazė, pakankamos kvalifikacijos teisėjai ir teismo darbuotojai, tinkamos darbo sąlygos.
Strateginio tikslo pasiekimas vertinamas efekto kriterijumi.

STRATEGINIS TIKSLAS ( 01)
Teismo strateginis tikslas vertinamas efekto vertinimo kriterijumi - Kokybiškas ir operatyvus bylų
nagrinėjimas.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas %
kodas
E-01-01
1. Kokybiškas ir operatyvus
bylų nagrinėjimas

2010-ųjų
metų

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

(2011 + x)ųjų metų

95%

95%

95%

95%

95%
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PROGRAMA „BYLŲ NAGRINĖJIMAS“ (01.302)

Programa „Bylų nagrinėjimas“ skirta teismų veiklai užtikrinti finansinėmis, darbo ir kt.
priemonėmis, garantuojant valstybės teisinę pagalbą. Pagal šią programą įgyvendinamas teismo
strateginis tikslas – teisingumo vykdymas (kodas 01). Ši programa padės įgyvendinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės prioritetą kodu 1.4 – užtikrinti viešėją tvarką ir gerinti teisinės
sistemos veiklą.
Programos tikslo pasiekimas bus vertinamas dviem kriterijais: rezultato ir produkto. Rezultato
kriterijus apima išnagrinėtų bylų nuosprendžių ir sprendimų stabilumą. Produkto kriterijai taikomi
išnagrinėtų bylų skaičiui per metus pagal rūšys.
2010 m. Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 3100 bylos. Iš jų: 1049 civilinės bylos I
instancija; 104 baudžiamosios bylos I instancija; 778 bylos civilinių bylų apeliacija; 1169 bylų
baudžiamųjų bylų apeliacija. Sprendimų ir nuosprendžių stabilumas sudarė 98,38 %. Savalaikis
bylų nagrinėjimas įvykdytas 98,42 %. Bylas siekiama nagrinėti griežtai laikantis įstatymo numatytų
reikalavimų, ginti piliečių teises ir jų teisėtus interesus.
Programos „Bylų nagrinėjimas“ rezultatas – efektyvus teisėtų teismo sprendimų priėmimas bei
jų įforminimas ir perdavimas sistemos viduje, naudojant naujausias informacines
technologijas, teigiamo teismų įvaizdžio formavimas, pasitikėjimo teismais, kaip valdžios
institucija, kėlimas. Teismo nutartys ir sprendimai bus kokybiškesni, efektyvesni, stabilesni,
atitiks Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, demokratinių valstybių standartus.
Programa tęstinė. Programos įgyvendinimui teismo veikla finansuojama Valstybės biudžeto
lėšomis. Kitų finansavimo šaltinių nėra. Programos tikslo įgyvendinimui teismas savo veiklą
stengiasi vykdyti mažesnėmis sąnaudomis.
Programos vykdytojai : teismo teisėjai, darbuotojai. Viso programai įgyvendinti 2011 metais
numatoma 87 pareigybės. Iš jų: 19 teisėjų; 39 valstybės tarnautojai, iš jų:: 1 teismo pirmininko
patarėjas, 2 skyriaus pirmininkų patarėjai, 1 teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene, 13
teisėjų padėjėjų, 1 raštinės vedėjas, 1 teismo finansininkas, 4 raštinės vyriausieji specialistai, 1
administracijos sekretorė, 15 posėdžių sekretorių; 29 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartys: 1
ūkio skyriaus vedėjas, 3 vyriausieji specialistai, 3 vyresnieji specialistai, 10 specialistų, 4
tarnautojai, 1 vairuotojas, 7 ūkio skyriaus darbuotojai.
Programos koordinatorius teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis.
PROGRAMA „BYLŲ NAGRINĖJIMAS“ (01.402)

Vykdant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 81 straipsnį ir Lietuvos respublikos
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr.1368 „Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose,
prokuratūrose, ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių
patvirtinimo“, teisme organizuotas pakartotinų procesinių dokumentų nuorašų išdavimas. Už
nuorašų išdavimą imamas nustatyto dydžio mokestis.
2011 metais už pakartotinų procesinių dokumentų nuorašų išdavimą numatoma gauti 3000,00 Lt
pajamų, kurias planuojama panaudoti teismo išlaidoms dengti ir kitiems poreikiams tenkinti pagal
patvirtintą specialiųjų paslaugų teikimo programos sąmatą.
Programa pradedama vykdyti 2011 m. Programos įgyvendinimui teismo veikla finansuojama
asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšomis programos kodu 01 402. Kitų finansavimo šaltinių
nėra.
Programos tikslo pasiekimas bus vertinamas dviem kriterijais: rezultato ir produkto. Rezultato
kriterijus apima pagrįstų prašymų išduoti procesinių dokumentų kopijas patenkinimas. Produkto
kriterijų sudaro išduotų dokumentų kopijų skaičius.
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Strateginio planavimo metodikos
3 priedas
Programos vykdytojai : teismo teisėjai, darbuotojai. Viso programai įgyvendinti 2011 metais
numatoma 87 pareigybės.
Programos koordinatorius teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis.

Teismo pirmininkas

Boleslovas Kalainis
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Strateginio planavimo metodikos
3 priedas
2 lentelė. 2010 – 2013-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2011-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš viso
iš viso

Tikslas:
Teisingumo vykdymas
01 302 01 01
Uždavinys:
Vykdyti efektyvią teismo
veiklą
01 302 01 01 01 Priemonė:
Sudaryti finansines
ekonomines sąlygas
teismo veiklos
užtikrinimui
01 402 01 01
Uždavinys:
Pajamų gavimas už
specialių paslaugų
teikimą
01 402 01 01 01 Priemonė:
Teismo išlaidų
papildomas dengimas
01 002
Iš viso asignavimų
programai
Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos
tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų

iš jų darbo turtui įsigyti
užmokesčiui

Numatomi 2012-ųjų metų asignavimai
Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai
iš jų
iš jų
Tarpinstitucinio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
plano
kodas, Vyriausybės
iš jų
iš viso
iš viso
turtui
iš jų darbo turtui įsigyti
prioriteto kodas
darbo
įsigyti
iš viso
iš viso
užmoužmokesčiui
kesčiui
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Strateginio planavimo metodikos
3 priedas

lėšos ir pajamų įmokos

3

3

3

3

3

3

2. Kiti šaltiniai
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Strateginio planavimo metodikos
3 priedas
3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus kodas

R-01-302-01-01
P-01-302-01-01-01

R-01-402-01-01
P-01-402-01-01-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Nuosprendžių ir sprendimų stabilumas
Išnagrinėta:
Civilinių bylų
Baudžiamųjų bylų
Administracinių bylų
Pagrįstų prašymų išduoti procesinių
dokumentų kopijas patenkinimas
Numatomų išduoti kopijų skaičius

2010-ųjų metų

2011-ųjų metų

2012-ųjų metų

2013-ųjų metų

(2011 + x)-ųjų
metų

98%

98%

98%

98%

98%

3100
1827
1273

3200
1800
1200
200

3200
1800
1200
200

3200
1800
1200
200

3200
1800
1200
200

100%
12000

100%
12000

100%
12000

100%
12000

–––––––––––––––––––––
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