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Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
rezultatas

Balandžio mėn.

Teismo pirmininkas

Rugsėjo mėn.

Teismo pirmininko
sudaryta komisija

Aptarimas
susirinkime
Patikrinimo aktas

Gegužės mėn.,
lapkričio mėn.

Teismo pirmininko
sudaryta komisija

Patikrinimo aktas

Gegužės mėn.,
lapkričio mėn.

Teismo pirmininko
sudaryta komisija

Patikrinimo aktas

1. Bylų administracinės priežiūros apimtis, vykdymo būdai ir priemonės
1.1. Bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis
užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, aptarimas susirinkime su teisėjais.
1.2. Bylų už 2020 m. sausio – rugpjūčio mėnesius, kuriose įvykiai pagal
Teismų informacinę sistemą LITEKO iki bylos išnagrinėjimo įvyko
rečiau nei kas 6 mėnesius, užsitęsusio nagrinėjimo priežasčių
identifikavimas.
1.3. Baudžiamosios bylos, kuriuose:
-nuo bylos gavimo iki baudžiamojo įsakymo išdavimo (nutarties
priėmimo) praėjo daugiau nei 7 dienos;
-nuo parengimo nagrinėti iki teisiamojo posėdžio praėjo daugiau nei 20
dienų;
-posėdžiai vyko rečiau nei kas 60 dienų;
-procesas nutrauktas, nes suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties
terminai;
-nuo įvykio rezultato „įsiteisėjo“ arba nuo bylos grąžinimo iš apeliacinės
instancijos teismo dienos iki įvykio procese „atiduota vykdyti“ praėjo
daugiau nei 3 dienos.
1.4. Civilinės bylos, kuriuose:
-vyko daugiau nei 2 parengiamieji posėdžiai;

- posėdžiai vyko rečiau nei kas 60 dienų;
-darbo teisinių santykių nagrinėjimas truko ilgiau nei 120 dienų;
-nuo bylos gavimo iki teismo įsakymo išdavimo praėjo daugiau nei 2
darbo dienos.
1.5. Administracinių nusižengimų bylos, kuriuose:
-posėdžiai vyko rečiau nei kas 60 dienų;
- procesas nutrauktas, nes suėjo administracinė nuobaudos skyrimo
terminai.

Gegužės mėn.,
lapkričio mėn.

Teismo pirmininko
sudaryta komisija

Patikrinimo aktas

2. Bylų paruošimo teisminiam nagrinėjimui, nagrinėjimo kokybė bei proceso operatyvumas
2.1. Bylos išsiuntimo aukštesnės instancijos teismui, gavus apeliacinį
(atskirąjį) skundą ir atsiliepimus į jį, terminų laikymosi patikrinimas už
2019 m. spalio – 2020 m. birželio mėnesius.
2.2. Sustabdytų bylų eigos kontrolė (patikrinimo dienai sustabdytos bylos)

Rugsėjo mėn.

Raštinės skyriaus
vedėja

Patikrinimo aktas

Gegužės mėn.,
Lapkričio mėn.

Kancleris

Patikrinimo aktas

III ketvirtis

Teismo pirmininko
sudaryta komisija
Raštinės skyriaus
vedėja

Patikrinimo aktas

3. Bylų nagrinėjimo organizavimas
3.1. Bylų paskirstymo teisėjams tvarkos, taikant informacines technologijas,
laikymasis 2019 m. IV – 2020 m. II ketvirčiuose.
3.2. Teismo posėdžių garso įrašų darymo, posėdžio protokolų surašymo ir
informacinių pažymų įkėlimo į LITEKO sistemą, bylų atidavimo į
teismo raštinę savalaikiškumo patikrinimas už 2019 m. spalio – 2020 m.
birželio mėnesius.
3.3. Asmenų skundų dėl teisėjų, nagrinėjančių bylas, neprocesinių veiksmų,
nesusijusių su teisingumo vykdymu, tyrimas.
3.4. Procesinių dokumentų įteikimo proceso dalyviams tvarkos laikymosi,
nustatant dažniausias procesinių dokumentų neįteikimo, nesavalaikio,
netinkamo įteikimo ir pan. priežastis už 2019 m. spalio – 2020 m.
birželio mėnesius patikrinimas.

III ketvirtis

Gavus skundą.
III ketvirtis

Patikrinimo aktas

Teismo pirmininkas
Raštinės skyriaus
vedėja

Patikrinimo aktas

Raštinės skyriaus

Patikrinimo aktas

4. Darbas su teismų informacine sistema LITEKO
4.1. Procesinių dokumentų įteikimo (išsiuntimo) elektronine forma

Kovo mėn.

tvarkomose bylose tvarkos laikymasis, siunčiant dokumentus ne proceso
dalyviams už 2019 m. liepos – 2020 sausio mėn.
4.2. Tinkamas Teisminės mediacijos kortelės ir bylos kortelės proceso,
susijusios su teismine mediacija, pildymas už 2019 m. sausio – gruodžio
mėn., 2020 m. sausio – rugsėjo mėn.

vedėja
Kovo mėn.,
spalio mėn.

Teismo pirmininko
įgaliotas asmuo

Patikrinimo aktas

5. Kitas teismo veiklos organizavimas
5.1. Teisėjų darbo krūvių analizė už 2020 m. I, II pusmečiuose gautas
bylas.

Rugpjūčio mėn.,
sausio mėn.

Teismo pirmininkas,
teismo kancleris

5.2. Sparčių, išsamių ir kokybiškų pranešimų žiniasklaidai teikimas.

Nuolat

Teisėjo padėjėjai

Lapkričio mėn.

Teismo pirmininko
sudaryta komisija

5.3. Tinkamo bylų ir dokumentų perdavimo teismo archyvui ir daiktinių
įrodymų saugojimo užtikrinimo patikrinimas.

Darbo krūvio
skirtumo
nustatymo aktas
Parengti
pranešimus, juos
paskelbti
Patikrinimo aktas

