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SIAULIU APYLINKf,,S TEISMAS
Jwidinio asmens kodas 302942324

2017-2019-VJV METV STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS

MISIJA IR STRATEGINIAI POKYEIAI

MISIJA

Siauliq apylinkds teismo misija - teisingumo vykdymas.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Siauliq apylinkds teismas (toliau - Teismas) 2}l'l--2019 m. sieks efektyviau panaudoti
turimus materialiuosius ir Zmogiskuosius isteklius igyvendinant pagrindines funkcijas. Teismas
kryptingai didins teismo atvirum4 visuomenei, siekdamas didesnio visuomenes pasitikejimo visa
teismq sistema.

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA

Teismo strateginis tikslas - vykdlti teisingum4 ir uztikinti konstituciniq vertybirl gynimq kaip
pirmosios instancijos teismui.

Siam strateginiam tikslui igyvendinti Teismas vykdo vien4 progam4 ,,Teisingumo
vykdymas".

Suateginis tikslas:

Vykdyti teisingumq ir uztikrinti konstituciniq vertybiq rynim4
kaip pirmosios instancijos teismui

Programa:
Teisingumo vykdymas (01.002)



ASIGNAVIMAI STMTEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMAI [GYVENDINTI

Teismo vykdoma programa ,,Teisingumo vykdymas,, yra finansuojama iS dviejrl ialtiniq:. Valstybes biudzeto lesq,
o BiudZerinirl israigq pajamrt imokq.

Valstybes biudZeto lesos sudaro 99,9 %.
20l7 melais programos ..l eisingumo

2.223,0 fikst. e, iS jrl 2.222,0 tukst. € valstybes
pajamLl imokq leSos.

2017 metams Teismui numatoma skirti
grafiSkai.

vykdymas" igyvendinimui numatoma skirti
biudzero lesq ir l.0tnksr.€ biudzetiniq jstaigq

valstybes biudzeto asignavimai yra pavaizduoti

2016 meq asignavimq pasiskiEtymas programai, t!kst. Eur

6Valstyb6s biud:oto

.Pajamq imokq t66os

- 2016 m. Teismui skirti valstyb6s biudZeto asignavimai ir 20lj - 2019 m. IeSq poreikis
pavaizduotas grafiskai.
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VALDYMO ISLAIDOS

ZMoctSKIEJI ISTEKLIAI

menesiams skini asignavimai teismo kancledo

Respublikos Prezidento 2Ol3 m. kovo I d. dekretu Nr. lK_13g4 Tersme nustarytas 27
teisejq etalq skaidius. IS jq vienas teisejas eina teismo pirmininko ir du - teismo pirmininko
pavaduotojo pareigas. Teismo pirmininko 2016 m. kovo I d. lsakymu Nr. p_45 paivinintame
pareigybiq s4raSe teisme ii viso yra parvirtintos 102 pareigybes (is;ky;s teisejus). 6t pareigybe yra
valstybes hrnaxtojq (i3 jq 25 teisejo padejejq ir I leismo pinnininio pararjjo) ir 4l pareigybe _

darbuotojq, dirbandiq pagal darbo suta(is. pagal feisejq tarybos 2015 ,. g*Laz,o t8 d. nutarimu

Y:. ]:l':-1.1t , :, patvirtinra pavlzdins apygardq, apygardq administraciniq rr apylinkiq reisnq
slruKrurq.. tersme. kurjame yra 27 reisejai, iskaitant reisejq skaidiq, iS viso turetq b[ti 132 eratai. l0j
etatar - krtas personarasr 64 varsrybes rarnautojas, 4l - darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.
Pagal 2016 m.-rugpjucio 5 d. Teisejrl tarybos nutarimq Nr. l3p-g5_(7.1.2; Teisme nuo 2015 m.
rnansuojamr l) rersejq padeJejq etarai. Teismui trDksta 2 teisejq padejejq etatq. 2017 m. keturiems

I lenteli.2017-20r9-qiq metq programos asignavimai ir valdymo islaidos (Doreikis)

f,it.
Nr.

Numatomi 2017-qiq frelq Numatomi 2018-qjq mctq Numatomi 2019-qiq mctq

iS viso

is jrr isi! isiq
iSlaidons illaidoms

i5

isjrr is irl

kcsCiui

is.iq

2.223 2.223 1.484 2.224 2.224 |.479 2.224 2 224 |.479

I5.iq !aldlmo 2.223 2.221 1.484 2.224 2.224 |.,179 2.224 2.224

2.223 2.223 L484 2.224 2.224 t.479 2.224 2.224 1.479

15.itt valdynro
islaidos

2.223 2 223 1.484 2.224 2.224 1.479 2.224 2.224 t.479

r00 100 100 t00 100 t00 100 I00 r00 r00

lmar tersmo kanc bes steigimu

2016-i€ji m. rur /-telt m. 2018-i€ji m, 2019-ieji m.

Pareigybiq skaiiius, vDt. t29 r30 132 132
ISlaidos darbo u:mokosdiui,
tnkst. €

1.38I,0 r.484,0 t.419,0 | .4 79,0



2017-qjq metq parcigybiq skaiiiaus pasiskirsrymas pagal pareigybiq grupes

5%

Ereisoiai

ospecialistai

II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS JCYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Teismas planuodamas ir vykdydamas savo veiklq, formuluodamas misijq, veiklos
stmteginj tiksl4, nustatydamas programq. jos tikslus, uzdavinius ir priemones strateginialn tikslui
igyvendinti, vadovaujasi Lietnvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje ftvirtinti teismq. kaip
savarankGkos valsrybes valdzios sampfara, ir 109 straipsnyje itvirri;ta ;uostara, kad teisingumq
Lietuvos Rcspublikoje vyldo rjk reismai.

Teisnro veiklai didZiausiq itakq daro teisiniai. ekonominiai ir socialiniai veiksniai.

. .Naujai priimtlt teises aktq iraka gali pasireiksti kaip pledianri teismo komperencijq.
sudaranti prielaidas operatyviam bylq nagrin€jimui teisme. pabreztina, kad pasikcitLs
administraciniq teises paZeidimq bylq teismingumui ('lcismas yra apeliacine instancija dcl
pareigunq (organq) priilnrq administraciniq teiscs paieidimll nutarimq;, bci ispletus pirmos
instancijos teismo pareigas priinant apeliacinius skundus, o pirmos instancijos teismams priskyrus
nagrineti fiziniq asmcnq bankroto bylas, Zenkliai iiaugo Tcismo darbo ki.uvis, tadiau teisejq, tcisejq
padeieiq, kito teismo personalo skaidius ddl ekonominio sunkmedio teismuose neDakito. rodel
teismas turi priimti vis sudetingesnius darbo optimizavimo sprendinrus ir rasti bndq didinri
dar buotojq motyvacij4.

Teisme, kaip ir kituose teismuosc Lietuvos Respublikoje atsiradus elektroiinei bylai.
proceso dalyviai turi tcisg visus procesinius dokumentus bei kit4. su procesu susijusi4 infonnacijq,
teismui teikti elektronine fo.ma. Tai isplite informacirirl tectnologiiq panaudojimq teismc ir tuii
itakos darbuotoiq atliekamorrs funkcijoms, jos sudetinges, iq kieki; didajo. AtsiZvelgianr i tai, iuri
b|ti lullal gerinamas teismo personalo kompiuterinis rastingumas. poreikj teismq technologijq
pletmi lemia spatus globaliniq technologijq vystymasis ir didejantys visuomen€s iliesdiai teiJml
darbo spartai il kokybei. Tuo padiu rechnologijq paZanga keidia teisejq ir dar.buotojq kasdienio
darbo pobldi. Darbo sqlygos turi blti tobulinamos ir gerinamos. kam vil reikia daugiau finallsiniq
iStekliq. Pazymetina, kad Siuo metu esanti galimybe proceso Salims pateikti procesinius dokumcntus
elektroniniu bldu didina teismo kanceliarines iSlaidas, nes bet kokiu arveju yra formuojama
popierine byla, o kanceliariniq iSlaidq sqnaudos nuo pareilkijo (ieskovo) perkeliarnos teisrno
biudZetui.

_ Di] Lietuvos integracijos j Europos S4jungos toisirlg sistemq, porejkio vadovauris ir taikyri
Europos SEjungos 

.teises aktus. dideia profesincs kvalifikacijos reikalavimai teisejams, reisejq
padejejams, valstybes tarnautojanls ir kitiems darbuotojams, dirbantiems Tcisrne. Tcisclq
pasirengimas, iq ziniq giliDimas, kvalifikacijos kelimas svarbi reis'u tinkanos veiklos
uTlilrinimo pnelaida.



, Etonominiai veiksniai yra vieni svarbiausiq veiksniq, daranaiq itak4 teismo veiklai. Del

:fl.:-Tll:: "!::-*i: sustiprejq neisiami socialiniai reiikiniai sudaro prielaidas augti
nusrKarsramq verl(rl skararur ir atitinkamai - dideti visq rusiq bylq skaidiui teismuose, o tuo padlu
dide.ja ir teismo jurisdikcijai priktausanejq.bylq skaieius. ieismo t"ise1l,'teire;q padejejq, kitqvalstybes tarnautoiq ir teismo darbuotoiq darbo kruvis didejo, o ekonominio nuosmutio laikotarpiu
finansavimas teismui tik maZejo, darbuotojq motyvacijos di,bti d;;il; ir atlikti augandiq
papildomq tunlcijq kiekj nebuvo galimybiq skatinti didesniu darbo uZmoklsdi

Ekonominiai veiksniai nulemia Teismo materialini, technini aprupinimq, darbuotojq atlygi ir
socialines garantijas. Siuo metu Teismo veiklai ski amos teSos'ym nipakanoumos, rersmas yra
pnverstas skirti minimalias leSas darbuotojq kvalifikacijos kelinrui, prekiq ir paslaugq !sigijiniui,darbo vietq atnaujinimui. Teismo siekiaj sutaupyri lesas ir paiengti' tiit iminomi"uisLrs
,siskoiinimus praejusiais metais buvo jgyvendinti iinkamai. Tai rodo, k-ad Jidesnis finansavimas
teismui labai paskatintq tokiq priemoniq kaip - visuomenes t"irini, lui"iirnur, mokymai teismo

91iOltoi1,"., igyvendinima. Jq igyvendinimis lurertl dideles ir reikimingos ltakos pagrindiniam

l:l:i: l"Tt"'rll tersmrnrq procesLl hukmes maZinimui ir teismo posedZiq efektyvumo didinimui,
tersmo InrormacrJos ponalo sukIrimui. linkamam ir saralaikiam bylq nagrinejimui. Minetos
priemones didinru ir visuomenes pasitikeiimq teismais.

. Augantis, bet vis dar nepakankamai aukstas visuomenes pasitikejimu teismals skatina didinti
tersmo atvirum4 visuomenei, stiprinti vejklos !jeSinimq ir raip aikurti pilieaiq pasitikinejim4 teismq
sistemos profesionalumu ir skaidrumu. 2015 m. pabaigoje diauliq apylinkes ieisme luvo iaiegtasAsmenll aptarnavimo teismuose standa(as. Sio standarto idiegimas yia labai svarbus pasitike.limo
teismais rodiklio gerinimui.

. .Siekdamas tinkamai organizuoti darb4 ir atsiZvelgdamas j skiriamus asrgnavimus, teismas
nuolat iesko optimaliq bndq finansiniams ir Zmoniikiesiems istekiiams paskirstytr.2016 m. teisme
teismo pirmininko isakymu yra patvifiinta j29 etatq, iS jq 27 _ teiselq, 6f - uatstytes tarnautojq ir
4l.darbuotojtl, dirbandiq pagal darbo sutanis. calinrybe; aidinti teismo veiklos efektyvum4 sut;ikia
dalyvavimas 

.Nacionalines teismq administracijos jgyvendinamuose technologijq modernizavimo,
mokymq projektuose, ski(uose visai teismq sistemii. Teismo darbuotojai siirndrami j mokymus.

li:tlTi"t tu j,l tiesioginiq pareigq organizavimu ir atlikimu, teisejrl pad;jejai dalyvauja ivairiuosesemlnatuose.

Apibendrinant teismo veiklos kontekstq, reikia paZymeti, kad didelis naujq teises aktq

:::llT llj":l"liT jq kaita. 
. 
tiesiogiai raikomq Europoi S'4iungos teises aktq gausa reikalauja

kvalrikuotrl, iurinaiq parini teisininkq ir kitq darbuotojrL gebandiq uztikrinti kompetentingq reismo
runKcrJq lgyvendinim4. Visuomends pasitikejimo teismq veikla trdkumas ypad padidina teismo
veiklos vieiinimo ir atvirumo visuomenei poreiki. Diddjant teismo jurisditcijai priklausandiq bylq
skaidiui ypatingai svarbu, kad teismui butq skirianii jo poreikius atitinkantys asrgnavimai,
leidZiantys uZtikinti tinkamas teismo personalodarbo, atlyginimo ir kvalifikacijos kelimoi4lygas.



STRATEGINIS TIKSLAS

\ryKDYTI TEISINGUMA IR UZTIKRINTI KONSTITUCINIV VERTYBIU GYNIMA
KAIP PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI (OI)

Strateginio tikslo efekto vertinimo kriteriiai

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas Mato vnt,

2016-qjq
meq

2017-qjLl
metq

2018-qjq
metq

2019-qjLl
merq

E-0r-01 Visuomenes pasitikajimo
teismais rodiklio gerej imas

% 25,05 25,06 25,06 25,06

E-01-02 Europos Zmogaus Teisiu
Teismo sprendimq bylose
pries Lietuve, kuriuose
buvo nustatya paZeidimq
del teismq veiklos,
skaiaiaus mazejimas

I



STMTEGINJ TIKSL4 IGYVENDINANTI PROGRAMA

TEISTNGUMO VYKDYMAS ( 01 002)

Bendroii informaciia a

,, . Teisloeulq.yrtdy.o progra^u.yr@
__1.,t:,tl,vor 

Respubtikos Kolstiru:lo: teismams p skin4 imkcijq _ vykdyti reisingum4. Tiisingumo
vykdymas Teisme yra nuolatine Teismo veikla, todet piograma yra iigalaite ir tgstine.

Programa apima visas Teismo veiklos sriti!. J4 uytayaui.u, Teismas prisideda prie
konstitucinirl vertybiq gynimo, uZtikina asmenq teisg itei;ingq ir neiali5k4 teismq, vieSq bylqnagrinejimq' atitinl€nti ES reikalavimus ir geriausios teismines praktikos stancranus. sios
programos igyvendinimas padeda gerinti visos Lietuvos teisines sistemo; veikl4.
. !ui|,."Jn^ programos poveikis yra efektyvus teisetq Teismo sprendimq priemimas, tinkamas
Jq. pasketbrmas. Sirl sprendimq srabilumas, didejanti Teismo veiklos kokybd ir jos vieSumas,
teigiamo Teismo jvaizdZio kurimas, visuomenes teisinio iSprusimo ir jos pasiti[ejimo teismq
instituci ja didinimas.

Pagrindinis programos tikslas uztikrinti
nepazeidziant procesiniq terminq, grieztai laikantis
telses lr lalsves.

Programos koordinato us: Teismo pirmininkas.

operatyvq ir kokybi5k4 bylq nagrinejimq,
istatymq numatytlt reikalavirnq ginant pilieaiq

Konlretls programos tikslai ir uZdaviniai bei jq lgyvendinimui skirtos priemones rr lvertinimokiterijai yra lvardinti toliau Siame strateginiame veikloi plane pateiktose lenielese.

.. .,Plog.u1nu. 
yra tgstine. Ji yra finansuojama ii dviejq laltiniq: valstybes biudzero lesq ir

biudZetiniq istaigq pajamq imokq.
Programq igyvendins visi Teismo strukturiniai padaliniai. IS viso 2017 m. jq jgyvendins 27

teisejai, 6l valstybes tarnautojai ir 4l darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutanis.
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Strateginio planavimo metodikos 7 priedas

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECIININIS PRIEDAS

2017 2019-ieji m.

Pavadinimas Kodas
Asignavimq valdytojas:

Siauliq apylinkes teismas
302942324

Strateginis tikslasi

Vykd,,ti teisingumq ir uztikrinri konstituciniu vertybiq gynim4 kaip pirmosios instancijos

I

Etekto kdterijus:

Visuomenes pasitikajimo teismais rodiklio gerajimas
E-01-01

Apibrezimas
Vi(uornene. pa!irikeiimo retma:s rodiklio gereJimas

2.
Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Taip

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Siuo efekto kriterijumi siekiama nustatyri visuomenas nuostatq
Lieluvos teismq sist€mos atzvilgiu pokyti pe. metus. Visuomenes
pasitikajimo teismais didijimas yra visos teismq sistemos
siekiamybe, I y. siekiamas Sio rodiklio rejklmes didejimas.
Pasirinkias kriterijus matuoja visos teismq sistemos, o ne arsKrro
teismo veiklos r€zullatq. Poveiki visuomenei, kuri turi parodyti
efekto kriierijus, sukuria ne kiekvienas teismas alskimi, o visi
teismai kaip visuma.

4.

Skaiaiavimo metodas

Rodiklio skaiaiavimas:Skaiaiuoianras pokytis per netus: .y .y Sioic

x - eiramqiq mctLl visuonrenes nuomones lenininrq del pasirikqiimo
leismais (isreiksrq procentais) viduftisr y, praejusirtiq mcq visuomenes
nuomoncs ve(ininrq dtl pasilik€.jirno rehnrais (ineikSrq prcccnl!is)
vidurkis.

5.
Duomenq Saltinis ,,Vilnrorus" visuomenes nuomones apklausos ageniitros

6.
DuoInenq auditas Duomenq auditas nebuvo atliktas

7.
Skai{iavimo reguliavimas Vien4 kaft4 per metus

8.
Ut vertinimo kriterijq atsrkingas
kontaktinis asmuo

Tei\mo ar\rutas r\(iams (u Zinraslldrda jr \ isuomenc

9.
Kits informacij, apic vertinimo kritcrijaus
patikimum4

1l



Strateginio planavimo metodikos 7 priedas

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2017-2019-ie.1i m.

]'aip

Pasirinktas kritefijus atspindi visos Lietuvos r€rsmU srsrenros
veiklos kokybt, isreikstq tarpraurines reismines insiirucijos
sprendimais.
Siekiamybe yra rodiklio skairinas vertes mazeiimas.
Pasidnktas kriterijus matuoja visos teismq sisiemos, o ne arsKrro
tejsmo veiklos rezuliat4. poveiki visuomenei, kurj turi parodyti
efekio krirerijus, sukuria ne kiekvienas reismas atskirai, o visi
!ehmaikaip visuma.

Rodiklio skaiaiavimas: Skaiaiuojamas Europos Zmogaus Teisiq
Teismo sprendimrl skaiaius bylose pries LietuvA. kuriuose buvo
nuyatlla pazeidimu ddl leismu veiktos. per melu..

Pavadinimas
Asignavimq valdytojas:

Siaulirl apylinkes teismas

Strat€ginis tikslas:

Vykdyti(eisingumE ir uztikrintj konsriruciniq ve.rybiq gynjmq kaip pirmosios instancijos
teismui

Europos Zmoeaus Teisiq Teismo sprendimq bylose prie! Lietuv4, kuriuosc buvo nustat\.ra
pa2eidimq del tersmq veiktos. stdiCiaus mazejimas

Apibrdzimas

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Rodiklio aprase naudojamas Zodis ,,sprendimai,' yra varojamas
placiqja prasrne ir zpirna \ isa. sprendimu fonna..

Pasirinkimo pagrindimas

Skaitiavino m€todas

Duomen{ !altinis
Europos Zmog"us Teisiq'feismo duomenys

Duomen{ auditas Duomenq auditas nebuvo attiktas

Skailiavimo reguliavimas VienE kanE per me'u,

Ut vertinimo kriterij{ atsakingas
konlaktinis asmuo

Teismo pirmininkas

Kita ioformacija apie vertinimo krilerijaus
palikiInumq

l4


