
   

Teisėjų ir 

pretendentų į 

teisėjus atrankos ir 

vertinimo modelis  
 

Santrauka 

2022 



 

 

Turinys 

1 Teisėjų atrankos ir vertinimo modelio rengimo kontekstas ............................................................ 3 

2 Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos bei užsienio šalių gerosios praktikos 

analizės rezultatai .................................................................................................................................. 4 

2.1 Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizės rezultatai .................................. 4 

2.2 Užsienio šalių gerosios praktikos analizė ....................................................................................... 6 

3 TAVM ............................................................................................................................................ 8 

3.1 Atrankos procesas ........................................................................................................................... 8 

3.2 Kompetencijų modelis .................................................................................................................... 8 

3.3 Atrankos ir vertinimo kriterijų pasikeitimai ................................................................................... 9 

3.4 Praktinis TAVM įgyvendinimas ................................................................................................... 12 

4 TAVM taikymo reglamentavimas teisės aktuose ......................................................................... 14 

 

 



 

 

1 Teisėjų atrankos ir vertinimo 

modelio rengimo kontekstas  
2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 551 straipsnio pakeitimai, kurių tikslas – 

stiprinti teisėjo karjeros siekiančių asmenų asmeninių savybių vertinimą teisėjų atrankos proceso metu, 

užtikrinant, kad šį vertinimą objektyviai ir nešališkai atliktų nepriklausomi, atitinkamą kompetenciją ir patirtį 

turintys specialistai. Pokyčius teisiniame reguliavime paskatino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I-11-492/2017, nurodęs, kad teisėjų 

sveikatos patikrinimo metu atliekamo psichologinio vertinimo rezultatai negali, nesant asmens sutikimo, būti 

naudojami pretendentų į teisėjus ir teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos ir teisėjų veiklos vertinimo 

procesuose. Asmeninės būdo ir pažintinės savybės yra neabejotinai reikšmingos vertinant asmens tinkamumą 

eiti teisėjo pareigas, todėl siūloma įtvirtinti kitokią jų nustatymo tvarką – profesionalų pagal sertifikuotas 

metodikas atliktą asmens savybių vertinimą. Šis vertinimas sudarys sąlygas objektyviam asmeninių būdo ir 

pažintinių savybių vertinimo rezultatų naudojimui pretendentų į teisėjus ir karjeros siekiančių teisėjų atrankoje. 

Iki 2022 m. teisės aktuose nebuvo apibrėžti teisėjui reikalingų kompetencijų turinys bei nustatyti aiškūs, 

moksliškai pagrįsti instrumentai, leidžiantys objektyviai įvertinti teisėjo asmenines būdo ir pažintines savybes.  

Kita prielaida Teisėjų atrankos ir vertinimo modelio (toliau – TAVM) rengimui – galimi teisėjų atrankos 

proceso pasikeitimai1, kurie, jeigu būtų priimti, įtvirtintų teisėjų rezervo formavimo procedūrą.  

Dėl šių priežasčių Nacionalinė teismų administracija (toliau – NTA) inicijavo Teisėjų atrankos ir vertinimo 

modelio parengimo paslaugų projektą, kurio apimtyje yra parengta: 

• Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos bei užsienio šalių gerosios praktikos 

analizė; 

• Teisėjų atrankos ir vertinimo modelis; 

• TAVM taikymą reglamentuojantys teisės aktai. 

 
 

1 Teismų įstatymo Nr. I-480 12, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 74, 76, 78, 791, 81, 90, 911, 912, 101, 104, 105, 119, 120, 122 straipsnių, VI skyriaus 

pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo įstatymo projektas. 



 

 

2 Teisėjų atrankos ir vertinimo 

procesų esamos situacijos bei 

užsienio šalių gerosios praktikos 

analizės rezultatai 
Siekiant nustatyti teisėjui reikalingas asmenines būdo ir pažintines kompetencijas, apibrėžti jų turinį ir nustatyti 

instrumentus, leidžiančius objektyviai šias kompetencijas įvertinti, buvo atlikta teisėjų atrankos ir vertinimo 

procesų esamos situacijos ir užsienio šalių gerosios praktikos analizė. Šios analizės rezultatų santraukos 

pateiktos žemiau, poskyriuose 2.1. ir 2.2. 

2.1 Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizės 

rezultatai  

Analizės apimtis ir metodai 

Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizę sudarė dvi veiklos:  

1. Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų teisinio reglamentavimo analizė. Analizė atlikta taikant šiuos 

metodus: 

• Sisteminį ir teleologinį (įstatymų leidėjo ketinimų); 

• Analitinį (loginį);  

• Lyginamąjį;  

• Kritikos; 

• Lingvistinį (gramatinį); 

• Ekspertinį vertinimą.  

Analizės apimtyje nustatyta problematika ir siūlomi sprendiniai validuoti atliekant interviu ir diskusijas su 

teismų bendruomenės atstovais ir akademikais.  

2. Tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių kokybinis tyrimas. 

Tyrimas atliktas taikant interviu ir grupinių diskusijų metodus. Kokybinio tyrimo tikslinė grupė – teisėjai, 

esami ir buvę Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (toliau – Atrankos komisija) ir Nuolatinės teisėjų 

veiklos vertinimo komisijos (toliau – Vertinimo komisija) nariai, prokuratūros ir advokatūros atstovai, 

akademikai. Iš viso atlikta 14 interviu ir 5 diskusijos, kuriose iš viso dalyvavo daugiau nei 100 tikslinės 

grupės atstovų.  

Analizės išvados: problematika ir rekomenduoti sprendiniai 

Vadovaujantis atlikta esamos situacijos analize, buvo išskirta problematika bei parengti rekomenduojami 

sprendiniai, aktualūs Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 551 straipsnio pakeitimų kontekste, pateikti 

lentelėje žemiau. 

1 lentelė. Esamos situacijos analizėje nustatytos svarbiausios tobulintinos sritys ir siūlomi sprendiniai  

1 problema: išorės ekspertų pasitelkimo reglamentavimas  

Ekspertų pasitelkimo pretendentų į teisėjo darbo vietas asmeninių kompetencijų įvertinimui tvarka turi būti 

nustatyta konsoliduotame Teisėjų tarybos nutarime, nustatančiame visus teisėjų atrankos proceso klausimus 

priskirtus Teisėjų tarybos kompetencijai. 

Siūlomi sprendiniai 

Išorės ekspertų atrankos proceso esminiai aspektai: 

1. Pasitelkimo organizavimas – NTA; 



 

 

2. Išorės ekspertai – profesionalias psichologinio vertinimo paslaugas teikiantys fiziniai ir (ar) juridiniai  asmenys, kurių 

paslaugos perkamos NTA organizuojant viešojo pirkimo procedūras (nėra siūloma sudaryti papildomos vertinimo 

ekspertų komisijos iš atskirų narių ar pavesti tai atlikti VRM psichologams); 

3. Išorės ekspertų veikla finansuojama iš valstybės biudžeto; 

4. Išorės ekspertų pasitelkimo siūlytinas terminas 3 metai (maksimalus terminas pagal viešųjų pirkimų reglamentavimą 

be išimčių); 

5. Išorės ekspertų kvalifikaciniai reikalavimai ir paslaugų apimtys – nustatomi NTA. 

Asmens kompetencijų vertinimo esminiai aspektai: 

1. Asmens kompetencijų vertinimo atlikimas pradedamas organizuoti – po įrašymo į atitinkamus NTA 

administruojamus pretendentų ar teisėjo karjeros siekiančių asmenų sąrašus/ registrus ar duomenų bazes;  

2. Pakankamos metodinės asmens kompetencijų vertinimo priemonės – parengimą užtikrina NTA; 

3. Vertinimo rezultatas – ekspertai parengia standartizuotos formos išvadą ir papildomus klausimus Atrankos 

komisijos posėdžiui (išvada apimtų ir tobulėjimo aspektus, siekiant įvertinti galimus pasikeitimus per rezultato 

galiojimo laikotarpį); 

4. Išvados pateikimo momentas – prieš Atrankos komisijos posėdį, taip pat paliekamas pakankamas laiko tarpas 

susipažinti ir pretendentui; 

5. Ekspertų dalyvavimas Atrankos komisijos posėdyje nenumatomas. 

2 problema: teisėjų asmeninių ir dalykinių savybių sąrašo, savybių turinio neapibrėžtumas 

Asmeninių būdo ir pažintinių savybių sąrašas turi būti aiškiai apibrėžtas, detalizuotas ir prieinamas 

susipažinimui suinteresuotoms šalims (Atrankos ir Vertinimo komisijos nariams bei pretendentams). 

Siūlomi sprendiniai 

1. Parengti teisėjų kompetencijų modelį, kuriame būtų aprašomos asmeninės teisėjų kompetencijos; 

2. Parengti kompetencijų vertinimo schemą;   

3. Išskirti atskirą kompetencijų rinkinį teisėjams, atliekantiems vadovo funkcijas;   

4. Nustatyti kompetencijų modelių diferencijavimo poreikį pagal tikslines grupes (pareigybes, funkcijas);  

5. Įvertinti galimybes suformuoti tris kompetencijų lygius: netinkamą, pakankamą ir aukštą;   

6. Rengiant bendradarbiavimo kompetencijos aprašymą atsižvelgti į teisėjų etikos kodeksą ir jame išdėstytus 

bendradarbiavimo principus; 

7. Kompetencijų modelis galėtų apimti užsienio šalių gerosios praktikos analizėje ir kokybinio tyrimo metu nustatytas 

kompetencijas.   

3 problema: teisėjų atrankos kriterijų neapibrėžtumas ir vertinimo subjektyvumas 

Teisėjų atrankos ir vertinimo kriterijai turi būti aiškiai apibrėžti ir detalizuoti. 

Siūlomi sprendiniai 

1. Atrankos į teisėjus kriterijų sąrašą Lietuvoje galėtų sudaryti objektyvūs (pavyzdžiui, pagrindžiami aktualios darbo 

patirties trukme, statistine informacija apie bylų nagrinėjimą) ir subjektyvūs (paremti rekomendacijomis, interviu) 

kriterijai; 

2. Atskiras procedūros etapas ir toliau galėtų būti skirtas patikrinti pretendento dalykinėms kompetencijoms – 

teisinėms, profesinėms žinioms; 

3. Remiantis analizuotų užsienio šalių praktika, bendrieji atrankos reikalavimai teisėjams galėtų būti:  

• Šalies pilietybė;  

• Įgytas teisės magistro laipsnis; 

• Profesinė patirtis teisinėje sistemoje; 

• Nepriekaištinga reputacija bei aukšti moralės standartai; 

• Motyvacija būti teisėju.  

4. Rekomenduojama daugiau svorio skirti kriterijams, rodantiems pretendentų profesines kompetencijas, kurios nėra 

tiesiogiai susijusios su teisės taikymu, pvz., užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, dalyvavimas 

visuomeninėje veikloje susijusioje su teismais/ teisingumu ir pan.  

5. Atrankos kriterijai galėtų būti dalinai suvienodinti visiems pretendentams, siekiant paprastumo ir aiškumo Atrankos 

komisijos nariams, kadangi pildomos skirtingos lentelės skirtingų tipų pretendentams apsunkina balų priskyrimą net ir 

pagal tą patį kriterijų, t.y. sudėtinga užtikrinti vertinimo palyginamumą.  

6. Informacija apie pretendento atitiktį kriterijams turėtų suteikti informaciją Atrankos komisijai, tačiau neatstoti 

komisijos vertinimo.  



 

 

2.2 Užsienio šalių gerosios praktikos analizė  

Užsienio šalių gerosios praktikos analizės apimtyje nagrinėta trijų valstybių – Latvijos, Suomijos, Slovakijos 

– praktika. Papildomai apžvelgtos jau atliktos Norvegijos ir Nyderlandų analizės rezultatai. Analizė atlikta 

remiantis šaltinių (teisės aktų ir studijų) analize ir interviu su Latvijos, Suomijos, Nyderlandų ir Norvegijos 

teismų sistemų atstovais. Analizę sudarė keturios dalys: 

1. Užsienio šalių (Latvijos, Suomijos, Slovakijos) teisėjų atranką ir vertinimą reglamentuojančių 

teisės aktų, procesų, dalyvių ir atrankos reikalavimų, keliamų pretendentams į teisėjo poziciją, 

analizė; 

2. Užsienio šalyse (Latvijoje, Suomijoje, Slovakijoje) taikomų teisėjų atrankos ir vertinimo modelių 

analizė. Šioje dalyje apžvelgtos vertinamos kompetencijos, jų vertinimo procesas bei vertinimo 

metu taikomos metodinės priemonės; 

3. Latvijos, Suomijos, Slovakijos, Norvegijos ir Nyderlandų analizės apibendrinimas; 

4. Analizės išvadomis pagrįstos rekomendacijos. 

Analizės išvados ir rekomendacijos 

Vadovaujantis atlikta Užsienio šalių gerosios praktikos analize, buvo nustatyta, kad visų analizuotų užsienio 

šalių praktikoje, atskiras atrankos ir vertinimo procedūros etapas yra skirtas pretendentų asmeninių būdo ir 

pažintinių savybių vertinimui. Visose analizuotose šalyse šį vertinimą atlieka išoriniai ekspertai.  

Taip pat buvo pateiktos šios, analizės išvadomis pagrįstos, rekomendacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos 

teismų įstatymo 551 straipsnio pakeitimu: 

1. Remiantis visų analizuotų šalių praktika, pretendentų į teisėjus ir karjeros siekiančių teisėjų 

atrankos ir vertinimo procedūra galėtų būti papildyta etapu, skirtu pretendentų asmeninių būdo ir 

pažintinių savybių vertinimui. Šį vertinimą galėtų atlikti išoriniai ekspertai; 

2. Remiantis Suomijos ir Nyderlandų praktika, asmeninių būdo ir pažintinių kompetencijų 

vertinimas galėtų būti atliekamas ekspertų atrinktų viešųjų pirkimų būdu. Pastarieji prisidėtų 

užtikrinant vertinimo nepriklausomumą bei kokybę taikant industrijoje įprastas praktikas ir 

metodikas; 

3. Remiantis visų analizuotų šalių praktika, vertinamos asmeninės būdo ir pažintinės kompetencijos 

galėtų būti konkrečiai apibrėžtos. Taip pat, šios kompetencijos galėtų būti detalizuotos, kaip, 

pavyzdžiui, Latvijoje; 

4. Remiantis visų analizuotų šalių praktika, pretendento asmeninių ir dalykinių savybių vertinimui 

galėtų būti naudojamos standartizuotos priemonės; 

5. Išorinių ekspertų naudojamos priemonės galėtų būti suderintos su už atranką atsakinga institucija. 

Pavyzdžiui, Slovakijoje konkrečius metodus parenka Teisingumo ministerija. Kitų analizuotų 

šalių atveju metodiką pasirenka viešąjį pirkimą laimėjęs paslaugų teikėjas. 

Atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką, Lietuvoje vertinamų kompetencijų modelį galėtų sudaryti trys 

pagrindinės kompetencijų grupės, detalizuotos 3 šios santraukos skyriuje: 

1. Mąstymo gebėjimai; 

2. Asmeniniai gebėjimai; 

3. Socialiniai gebėjimai.   

Papildomos rekomendacijos, susijusios su teisėjų atrankos ir vertinimo kriterijais ir procesu: 

1. Remiantis visų analizuotų šalių praktika, teisėjų atrankos ir vertinimo procesą turėtų sudaryti 

objektyvūs ir subjektyvūs kriterijai, todėl apskritai atsisakyti subjektyvių kriterijų 

nerekomenduotina; 

2. Remiantis Slovakijos ir Suomijos praktika ir siekiant užtikrinti, kad būsimi teisėjai gebės 

susipažinti su politikos aktualijomis ir tarptautinės ir užsienio šalių teisės pokyčiais, galėtų būti 

tikrinamos pretendentų užsienio (ypač anglų) kalbų žinios. Atsižvelgiant į teismo, į kurį 

pretenduojama, poreikius, gali būti keliami reikalavimai šalyje esančių tautinių mažumų kalbų 

mokėjimui, pavyzdžiui, Lietuvos atveju, lenkų, rusų; 



 

 

3. Remiantis Suomijos praktika, įgyti mokslo laipsniai bei akademinės kompetencijos gali būti 

vertinamos kaip alternatyva darbo patirčiai; 

4. Remiantis Suomijos ir Norvegijos praktika, pretendento esamų ir buvusių darboviečių 

rekomendacijos galėtų būti panaudotos kaip papildomos informacijos apie pretendentą šaltinis 

teisėjų atrankos procedūrose Lietuvoje. Tokias rekomendacijas galėtų: a) pateikti pats 

pretendentas kartu su prašymą dalyvauti atrankoje sudarančiais dokumentais, b) surinkti Atrankos 

komisija, kreipdamasi į pretendento nurodytas esamas ir buvusias darbovietes. Surenkamos 

rekomendacijos galėtų suteikti papildomos objektyvios informacijos atrankos procese; 

5. Remiantis Suomijos praktika, vietoje kolektyvo ir pirmininko nuomonės, galėtų būti pasitelkiamas 

teismo, į kurio poziciją kandidatuoja pretendentas, vertinimas. Šio vertinimo komponentai: 

rekomendacijos iš pretendento ankstesnių darboviečių ir atitinkamo teismo atstovų interviu; 

6. Remiantis Norvegijos, Suomijos praktika, asmeninės ir dalykinės savybės, vertybinės ir moralinės 

nuostatos papildomai gali būti vertinamos Atrankos komisijoje, atliekant interviu su kandidatu, 

taip pat remiantis apie kandidatą pateiktomis rekomendacijomis, t.y. subjektyviai;  

7. Proceso skaidrumui ir vertinimo objektyvumui užtikrinti vertėtų tęsti šias, šiuo metu Lietuvoje 

taikomas, praktikas: 

a. Pretendentų vertinimas atliekamas remiantis keliais duomenų šaltiniais, tokiais kaip 

informacija apie įgytą darbo patirtį, rekomendacijomis iš esamų ir ankstesnių darboviečių, 

žinių patikrinimo ir kompetencijų vertinimo testų rezultatai; 

b. Pretendentų vertinimas susideda iš keleto vertinimo komponentų/etapų (pavyzdžiui, vertinimo 

komisijos išvados, psichologinio vertinimo, rekomendacijų ir panašiai), kuriems suteikiamas 

proporcingas svoris;  

c. Atrankos komisija sudaroma iš skirtingų kompetencijų ir skirtingas institucijas atstovaujančių 

asmenų: teisėjų (skirtingų instancijų ir/ar specializacijų) ir visuomenės atstovų (politologų, 

psichologų, žmogiškųjų išteklių specialistų ir kt.). 

 



 

 

3 TAVM 
TAVM buvo parengtas vadovaujantis Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos, Užsienio šalių 

teisėjų atrankos ir vertinimo procesų analizių rezultatais bei stebėsenos dalyvaujant metodu surinkta 

informacija. TAVM sudaro šios dalys: 

1. Atrankos proceso pristatymas iš organizatoriaus ir pretendento perspektyvos bei NTA tvarkomi 

pretendentų sąrašai; 

2. Teisėjų atrankos ir vertinimo kriterijai su metodiniais aprašymais (kaip skiriami balai, kokiais 

informacijos šaltiniais rekomenduojama remtis bei kokį svorį kiekvienas kriterijus turi atrankoje); 

3. Kompetencijų modelis – pateikiama kompetencijų modelio struktūra, kompetencijų apibrėžimai 

bei jų lygių aprašymai;  

4. Kompetencijų vertinimo metodika – pateikiamas aprašymas, kaip turėtų būti vertinamos 

kompetencijų modelyje nurodytos asmeninės būdo ir pažintinės kompetencijos;  

5. Priedas – kompetencijų modelyje nurodytų asmeninių būdo ir pažintinių kompetencijų vertinimo 

metodinės priemonės, skirtos ekspertams, atliekantiems teisėjo kompetencijų vertinimą.  

3.1 Atrankos procesas 

Siūloma į teisėjų atrankos ir vertinimo procesą įtraukti papildomą etapą – pretendento asmeninių kompetencijų 

vertinimą, kurį atlieka išoriniai ekspertai. Pagrindinis asmeninių kompetencijų vertinimo tikslas – suteikti 

Atrankos komisijai informacijos apie asmens turimas kompetencijas ir potencialą tinkamai eiti pareigas, į 

kurias asmuo pretenduoja.  

 

1 pav. Atrankos proceso etapai. 

3.2 Kompetencijų modelis 

Kompetencija TAVM apibrėžiama kaip asmens charakteristika, priežastiniais ryšiais susijusi su gebėjimu gerai 

atlikti tam tikrą veiklą ir pareigas, apimanti asmenines būdo bei pažintines savybes ir pasireiškianti per 

konkrečias darbines elgsenas.  

Kompetencijų modelis, kuriame apibrėžtos teisėjų asmeninės būdo ir pažintinės kompetencijos, bus 

naudojamas teisėjų atrankoje – vertinant, ar jų kompetencijos atitinka pareigų, kurių atrankoje jie dalyvauja, 

keliamus reikalavimus. Taip pat į jį bus atsižvelgiama atliekant teisėjų veiklos vertinimą – nustatant, kokias 

kompetencijas teisėjui rekomenduojama stiprinti. 

Sėkmingai įdiegtas kompetencijų modelis padės atrinkti pretendentus, turinčius reikiamus gebėjimus tinkamai 

atlikti teisėjo funkcijas, o dirbančius teisėjus nukreipti ir skatinti ugdyti aiškius ir konkrečius gebėjimus, 

turinčius didžiausią įtaką efektyviam teismų darbui ir visuomenės pasitikėjimui teismais. 



 

 

Žemiau pateikiamas teisėjo kompetencijų modelis buvo parengtas vadovaujantis esamos situacijos analize, 

užsienio šalių patirtimi, teismų atliekama misija ir turima vizija, teisėjo etikos principais bei teisėjo vykdoma 

veikla. Kompetencijų modelį sudaro: 

• Susistemintas asmeninių kompetencijų, reikalingų tinkamai atlikti teisėjo darbą sąrašas; 

• Šias kompetencijas apibūdinančios elgsenos komponentai;  

• Kompetencijų vertinimo lygiai. 

Pareigybės, kurioms taikomas teisėjo kompetencijų modelis:   

• Apylinkės teismo teisėjas; 

• Apygardos teismo teisėjas; 

• Apygardos administracinio teismo teisėjas; 

• Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas; 

• Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas; 

• Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas. 

Teismų vadovai: 

• Teismo pirmininkas; 

• Teismo pirmininko pavaduotojas; 

• Skyriaus pirmininkas. 

Kompetencijos sugrupuotos į keturias gebėjimų sritis: mąstymo ir sprendimų priėmimo, asmeninio 

efektyvumo, socialinių gebėjimų bei vadovavimo2, kaip pateikta lentelėje žemiau. 

2 lentelė. Teisėjų kompetencijų modelis. 

Gebėjimų 

sritis 

Mąstymas ir sprendimų 

priėmimas 

Asmeninis efektyvumas Socialiniai 

gebėjimai 

Vadovavimas  

Kompetencijos  Objektyvumas 

Sprendimų priėmimas 

 

Organizuotumas ir 

pareigingumas 

Saviugda 

Tvirtumas 

Atsparumas korupcijai 

Konfliktų valdymas 

Komunikacija 

Bendradarbiavimas 

Lyderystė 

Strateginis 

mąstymas 

Veiklos valdymas 

 

Taikymas Visiems teisėjams ir teismų vadovams Tik teismų 

vadovams  

Kiekviena asmeninė kompetencija aprašyta pateikiant jos pagrindimą (kodėl ji svarbi?), jos komponentus (kokį 

elgesį ši kompetencija apima?) bei lygius (elgesio pavyzdžiai, iliustruojantys pakankamą ir aukštą 

kompetencijos raišką). Pretendentų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis pagarbos asmeniui, 

etiškumo, objektyvumo, konfidencialumo ir vienodų galimybių visiems pretendentams sudarymo principais.  

Kompetencijų vertinimo rezultatai pateikiami nustatytos formos ataskaitoje, kurioje nurodoma: 

• Apibendrinta vertinimo išvada; 

• Atskirų kompetencijų įvertinimas, vadovaujantis kompetencijų modeliu;  

• Stipriosios savybės ir rekomendacijos pretendentui dėl kompetencijų ugdymo. Šioje dalyje 

vertintojas pateikia galimas konkrečių kompetencijų tobulinimo kryptis tam, kad pretendentas 

turėtų asmeninio tobulėjimo gaires.  

3.3 Atrankos ir vertinimo kriterijų pasikeitimai 

Teisėjų atrankoje naudojami septyni kriterijai: 

 
 

2 TAVM papildytas vadovavimo kompetencijomis, kurios išgrynintos projekto „Teismų vadovų kompetencijų 
stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studijos parengimas“ apimtyje. 



 

 

1. Teisinio darbo stažas; 

2. Teisinio arba mokslinio-pedagoginio darbo pobūdis ir kokybė;  

3. Teisėjo egzamino rezultatas (taikoma tik pretendentams į apylinkės teismo teisėjus); 

4. Profesinė kompetencija ir žinios; 

5. Asmeninės kompetencijos; 

6. Motyvacija; 

7. Administracinio (vadovaujamojo) darbo patirtis (taikoma tik pretendentams į vadovo pareigas).  

TAVM siūlomi pakeitimai apima kriterijų standartizavimą ir jų santykinio svorio bendram vertinimo balui 

pokyčius: siūloma, kad nė vieno kriterijaus balas neturėtų lemiamo svorio skaičiuojant apibendrintą 

pretendento įvertinimo balą.  

Svarbiausi vertinimo kriterijų ir skiriamų balų pokyčiai: 

1. Balų už teisinio darbo stažą skyrimo principų suvienodinimas ir supaprastinimas. Visoms tikslinėms 

grupėms (išskyrus asmenis, kurie pageidauja būti perkelti ar paskirti į kitą tos pačios ar žemesnės 

pakopos teismą) nustatytas tas pats balų skyrimo už teisinį stažą principas;  

2. Nustatytas darbo pobūdžio ir kokybės kriterijaus balo svoris – 35 balai iš 100;  

3. Profesinei kompetencijai ir žinioms skiriamas didesnis svoris – iki 20 balų;  

4. Asmenų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, vertinimas. Asmenys, siekiantys karjeros 

tos pačios pakopos teismuose, vertinami pagal tuos pačius kriterijus, kaip ir kiti pretendentai, bei 

pridedami du papildomi vertinimo kriterijai – administracinio darbo pobūdis ir kokybė bei 

vadovavimo gebėjimai;  

5. Asmenų, pageidaujančių būti perkeltų ar paskirtų į kitą tos pačios ar žemesnės pakopos teismą, 

atrankos ir vertinimo kriterijai nuo kitų pretendentų vertinimo skiriasi dviem aspektais – lieka iki šiol 

galiojusi nuostata teisinio darbo stažą skaičiuoti pagal teisėjo darbo teisme patirtį ir skirti po 1 balą už 

kiekvienus pilnus 3 metų teisėjo darbo stažą viršijančius darbo teisėju metus, maksimaliai surenkant 5 

balus. 

Remiantis šiuo metu taikoma personalo atrankos praktika, asmeninių kompetencijų vertinimas turėtų lemti 

apie trečdalį galutinio balo, apie trečdalį balo turėtų sudaryti darbinės patirties įvertinimas, likusį trečdalį – 

profesinė kompetencija, žinios, motyvacija. Perskirstant kriterijų svorius siekiama subalansuoti skirtingų 

atrankos kriterijų reikšmę: suvienodinamas ir supaprastinamas balų už teisinio darbo stažą skaičiavimas, 

sumažinamas darbo pobūdžio ir kokybės kriterijaus balo svoris, tačiau padidinamas profesinės kompetencijos 

ir žinių kriterijaus svoris. Kriterijai ir už juos skiriamų balų skaičius pateikiamas lentelėje žemiau. 



 

 

3 lentelė. Teisėjų atrankoje naudojami kriterijai ir jų balai.  

Kriterijus 
 

Asmenų, siekiančių tapti 

Aukštesnės pakopos 

teismo teisėjais, atrankos 

kriterijų balai 

Asmenų, siekiančių 

paskyrimo į teismų 

pirmininkų, jų 

pavaduotojų ar skyrių 

pirmininkų pareigas, ir 

kiti asmenys, kurie, 

dalyvaudami atrankose į 

atitinkamo teismo 

teisėjus, kartu siekia ir 

paskyrimo į atitinkamų 

teismų pirmininkų, jų 

pavaduotojų ar skyrių 

pirmininkų pareigas 

atrankos kriterijų balai 

Asmenų, pageidaujančių būti 

perkeltais ar paskirtais į kitą 

tos pačios ar žemesnės 

pakopos teismą atrankos 

kriterijų balai 

Pretendentų į apylinkės 

teismo teisėjus atrankos 

kriterijų balai 

Buvo Esami Buvo Esami Buvo Esami Buvo Esami 

Teisinio darbo stažas 5 5 5 5 5 5 5 5 

Teisinio arba mokslinio-

pedagoginio darbo 

pobūdis ir kokybė  

arba    Darbo 

pobūdis ir kokybė 

45 35 40 35 40 35 35 35 

ir Teisėjo egzamino 

rezultatas 

Profesinė kompetencija ir žinios 10 20 10 20 5 20 10 20 

Asmeninės kompetencijos 40 30 40 30 40 30 50 30 

Motyvacija -  10 - 10 10 10 - 10 

Administracinio (vadovaujamojo) darbo 

patirtis (tik pretendentams į vadovaujančias 

pareigas) 

- Netaikoma  5 5 - Netaikoma  - Netaikoma  

Vadovavimo kompetencijos (tik pretendentams 

į vadovaujančias pareigas) 

- Netaikoma  -  10 - Netaikoma  - Netaikoma  

Iš viso: 100 100 100 115 100 100 100 100 



 

 

Peržiūrėjus Teisėjų veiklos vertinimo kriterijus, detalizuotas teisėjo asmeninių kompetencijų kriterijus, 

apibrėžiant vertinamas kompetencijų grupes bei jas sudarančias kompetencijas pagal parengtą TAVM.  

3.4 Praktinis TAVM įgyvendinimas 

Įgyvendinti TAVM, parengta išorės ekspertų pasitelkimo atlikti kompetencijų vertinimą tvarka.  

Bendrieji reikalavimai asmeninių ir asmeninių vadovavimo kompetencijų vertinimui  

Kiekvieną vertinamą pretendentą vertina du ekspertai. Vienas ekspertas dalyvauja vertinime tiesiogiai, kitas 

netiesiogiai: perklauso vertinimo garso įrašą bei vertina asmenybės klausimyno pildymo rezultatus.  

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ekspertams: 

• ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam lygiavertė aukštojo mokslo 

kvalifikacija; 

• praktinė darbo patirtis asmens kompetencijų vertinimo srityje. 

Vertinimo išvados – asmeninių kompetencijų ir asmeninių vadovavimo kompetencijų – galioja penkerius 

metus nepriklausomai viena nuo kitos. Vertinimas gali būti atliekamas iš naujo asmens prašymu, kai nuo 

ankstesnio vertinimo praėjo daugiau kaip treji metai.  

Pretendentų į teisėjus ir karjeros siekiančių teisėjų asmeninių kompetencijų vertinimas 

Analizuojant praktines TAVM įgyvendinimo galimybes buvo įvertintos dvi alternatyvos – 4 valandų trukmės 

ir 2 valandų trukmės vertinimas. Teisėjų tarybos sprendimu pasirinkta 2 valandų trukmės vertinimo 

alternatyva: 

• vertinimo trukmė – ne daugiau kaip 2,5 val., iš jų iki 90 min. skiriama interviu bei iki 30 min. – 

asmenybės klausimyno pildymui (pretendentui pageidaujant, klausimyno pildymo trukmė pratęsiama, 

bet ne daugiau kaip 30 papildomų minučių);   

• interviu metu įvertinti vienai kompetencijai užduodami 2-3 elgesio klausimai (viso – 20-25 klausimai) 

Asmenų, dalyvaujančių atrankose į teismų pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų pareigas, 

asmeninių ir asmeninių vadovavimo kompetencijų vertinimas  

Vadovavimo gebėjimai, vertinami atliekant atskirą vadovavimo kompetencijų vertinimą: 

• taikomas papildomas metodas – struktūruotas interviu vadovavimo kompetencijoms įvertinti;  

• priklausomai nuo to, ar asmuo turi galiojantį bendrųjų asmeninių kompetencijų vertinimą, vadovavimo 

gebėjimų vertinimas gali būti atliekamas atskirai arba kartu su bendrųjų asmeninių kompetencijų 

vertinimu;  

• struktūruoto interviu vadovavimo kompetencijoms įvertinti numatoma trukmė – 60 minučių. Tuo 

atveju, jeigu struktūruotas interviu vadovavimo kompetencijoms įvertinti atliekamas kartu su kitų 

asmeninių kompetencijų įvertinimu, iš viso asmeninių kompetencijų vertinimas trunka ne ilgiau kaip 

3,5 valandas (neįskaitant poilsiui skirtų pertraukų).  

 

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie įrankius, naudojamus vertinant asmenines kompetencijas.  

 



 

 

Lentelė 4 Kompetencijų vertinimo įrankiai  

Vertinamos kompetencijos  

In
te

rv
iu

 

A
sm

en
y

b
ės

 k
la

u
si

m
y

n
as

 

Mąstymas ir sprendimų priėmimas 
Objektyvumas x  

Sprendimų priėmimas x  

Asmeninis efektyvumas 

Organizuotumas ir pareigingumas x x 

Saviugda x x 

Tvirtumas x x 

Atsparumas korupcijai x  

Socialiniai gebėjimai 

Konfliktų valdymas x x 

Komunikacija x  

Bendradarbiavimas x x 

Lyderystė x  

Vadovavimo kompetencijos (tik 

Teismų vadovams)* 

Strateginis mąstymas x  

Veiklos valdymas x  

*Teismų vadovų vertinimas yra atliekamas pagal tvarką, parengtą projekto „Teismų vadovų kompetencijų 

stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studijos parengimas“ apimtyje. 

Žymėjimas: x – užduotis padeda įvertinti šią kompetenciją.  

 

 

 

 



 

 

4 TAVM taikymo reglamentavimas 

teisės aktuose 
Parengtam TAVM taikyti parengti ir patvirtinti šie teisės aktai: 

1. 2022 m. sausio 28 d. Nr. 13P-33-(7.1.2.) Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintas Ekspertų pasitelkimo 

pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros 

siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių ir asmeninių kompetencijų įvertinimui 

tvarkos aprašas. Aprašu nustatoma tvarka pasitelkti ekspertus asmeninėms būdo ir pažintinėms 

savybėms vertinti;  

2. 2022 m. sausio 28 d. Nr. 13P-32-(7.1.2.) Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintas Pretendentų į teisėjus 

atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų 

vertinimo tvarkos aprašas. Apraše pateikiamas teisėjų kompetencijų modelis, teisėjų atrankos ir 

vertinimo kriterijai, tvarkos. Šis nutarimas papildytas 2022 m. vasario 25 d. nutarimo pakeitimu Nr. 

13P-48-(7.1.2), papildant TAVM teismų vadovų (teisėjų) kompetencijomis, jų aprašais bei vertinimo 

tvarka, kurie parengti projekto „Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių 

valdymui studijos parengimas“ apimtyje. 

Patvirtintų nutarimų nuostatos įgyvendinamos Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 

2 d. įsakymu Nr. 6P-35-(1.1.E) „Dėl Pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas 

bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių kompetencijų vertinimo organizavimo ir koordinavimo 

Nacionalinėje teismų administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 


