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1 Teismų vadovų kompetencijų 

stiprinimo efektyviam teismų išteklių 

valdymui studijos rengimo 

kontekstas  

Nacionalinė teismų administracija (toliau – NTA) įgyvendina projektą „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros 

tobulinimas Lietuvos teismuose”. Projektu siekiama sukurti priemones teisėjų korpuso formavimo skaidrumui ir 

nepriklausomumui stiprinti bei didinti teismo proceso vedimo kokybę teismuose; didinti teismų aptarnavimo 

kokybę ir teismų atstovų kompetencijas; tobulinti teismų infrastruktūrą ir didinti saugumo lygį teismuose.  

Viena iš projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose” veiklų –   Teisėjų 

atrankos ir vertinimo modelio (toliau – TAVM) parengimas. TAVM parengtas siekiant įgyvendinti 2022 m. sausio 

1 d. įsigaliojusią Teismų įstatymo 55 straipsnio 7-8 dalių redakciją, pagal kurią, atrenkant pretendentus į teismo 

teisėjus, vertinamos kiekvieno pretendento asmeninės būdo ir pažintinės savybės. TAVM taikymui buvo parengti 

ir 2022 m. sausio 28 d. Teisėjų tarybos nutarimais patvirtinti šie teisės aktai: 

• 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 (Nr. 13P-33-(7.1.2.)); 

• Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir 

asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (Nr. 13P-32-(7.1.2.)). 

Kita projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose” veikla – Teismų vadovų 

kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studijos parengimas (toliau – Projektas). Teismų 

įstatyme nurodyta, kad teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas ir teismo skyriaus pirmininkas 

vadovauja teismo organizaciniam darbui, teismo kancleris vadovauja teismo administracijai, o jam nesant teismo 

pirmininkas paveda vienam iš teismo administracijos padalinių vadovų atlikti visas ar dalį teismo kanclerio 

funkcijų. Atsižvelgiant į tai, aukščiausios ir vidurinės grandies teismų vadovai turi pasižymėti vadybiniais 

gebėjimais. Kadangi kriterijai ir metodai šiems gebėjimams vertinti ir tobulinti teisės aktuose apibrėžti iki 2022 

m. nebuvo, Projekto apimtyje buvo:  

• atlikta Teismų vadovų (teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, 

teismų kanclerių, skyrių vedėjų / departamentų vadovų, toliau – Teismų vadovai) kompetencijų esamos 

situacijos, užsienio šalių gerosios praktikos ir tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių apklausos analizė; 

• vadovaujantis atlikta analize, parengtas Teismų vadovų kompetencijų modelis (toliau – TVKM), įskaitant 

vertinimo kriterijus ir metodiką;   

• parengtas Teismų vadovų kompetencijų, susijusių su korupcijos prevencijos kontrole, stiprinimo planas, 

skirtas užtikrinti korupcijai nepakančios aplinkos teismuose kūrimą. 

Parengus TVKM, 2022 m. vasario 25 d. Teisėjų taryba patvirtino nutarimą Nr. 13P-48-(7.1.2), papildant TAVM 

teismų vadovų (teisėjų) kompetencijomis, jų aprašais bei vertinimo tvarka. 

Toliau apibendrinami pagrindiniai Projekto rezultatai. 



 

 

2 Teismų vadovų kompetencijų esamos 

situacijos analizės rezultatai 

Teismų vadovų kompetencijų esamos situacijos analizės apimtyje buvo:  

• išnagrinėti šiuo metu galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys reikalavimus Teismų vadovams 

kompetencijų srityje, įskaitant reikalavimus dėl atsparumo korupcijai ir su korupcijos prevencijos 

kontrole susijusius reikalavimus;  

• išanalizuota penkių organizacijų vadovų kompetencijų modelių struktūra, kompetencijų modelių 

taikymas, vadovų kompetencijų įvertinimo bei kompetencijų ugdymo ir stiprinimo metodai;  

• pateiktos išvados dėl Teismų vadovų vertinimo bei tobulintinų aspektų.  

Pagrindinių Teismų vadovų kompetencijų modelio esamos situacijos analizės dalių rezultatai pateikti 2.1, 2.2 ir 

2.3 poskyriuose. 

2.1 Teisinio reglamentavimo analizės išvados  

Atlikus teisinio reglamentavimo analizę, nustatyta: 

1. Teismų vadovų statuso reglamentavimas ir funkcijų apibrėžimas priklauso nuo vadovo statuso:  

a. Teismo pirmininkas yra teismo vadovas ir kartu su teismo pirmininko pavaduotoju ir (ar) skyrių 

pirmininkais vadovauja teismo organizaciniam darbui, todėl privalo turėti pakankamas 

vadovavimo kompetencijas ir gebėjimus organizuoti teismo veiklą. Kartu pastebėtina, kad šių 

teismo pareigūnų statusas yra dvilypis – jie tuo pačiu metu yra ir Teismų vadovai, ir teisėjai, 

vykdantys teisingumą, todėl pirmiausia turi atitikti to teismo teisėjui keliamus reikalavimus bei 

gebėti derinti skirtingas veiklas; 

b. valstybės tarnautojų pareigybės yra išsamiai reglamentuotos ir standartizuotos – patvirtinti 

pavyzdiniai pareigybių aprašymai, kuriais remiantis apibrėžiami konkrečių valstybės tarnautojų 

pozicijų reikalavimai, funkcijos ir būtinos kompetencijos. Tokiu būdu užtikrinamas teisinis 

aiškumas ir apibrėžtumas Teismų vadovų, turinčių valstybės tarnautojų statusą, kompetencijų 

srityje; 

c. Teismų vadovų, turinčių darbuotojų statusą, pareigybės kompetencijų atžvilgiu nėra taip aiškiai 

reglamentuotos teisės aktuose (tik tam tikrų darbuotojų pareigybės yra patvirtintos Teisėjų 

tarybos). Tai lemia, jog praktikoje Teismų vadovams, turintiems darbuotojo statusą, yra 

priskiriamas platesnis funkcijų spektras, nėra taikomos  bendrosios, lyderystės ir vadybinės, 

specifinės bei profesinės ar vadovavimo kompetencijos, kurios taikomos valstybės tarnautojams.  

2. teisinis reglamentavimas numato tik bendruosius reikalavimus Teismų vadovams dėl korupcinio elgesio 

draudimo. Dažniausiai korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas pavedamas teismuose 

sudaromoms antikorupcinėms komisijoms (kurių funkcijos nėra standartizuotos, o komisijos nariams nėra 

keliami specialūs reikalavimai); 

3. Teismų vadovams nėra keliami specifiniai reikalavimai kompetencijoms korupcijos prevencijos srityje, 

kurios būtų susijusios su korupcijos prevencijos priemonių organizavimu ir korupcijai nepakančios 

aplinkos kūrimu. 



 

 

2.2 Lietuvoje naudojamų vadovų kompetencijų modelių analizės išvados  

Lietuvoje naudojamų vadovų kompetencijų modelių analizės apimtyje buvo išanalizuotos penkių verslo 

organizacijų1 bei Valstybės tarnybos kompetencijų modeliai. Atlikus analizę nustatyta, kad: 

1. vadovų kompetencijų modelį sudarančios kompetencijos glaudžiai siejasi su organizacijos strategija, joje 

iškeltais strateginiais tikslais bei prioritetais. Kompetencijų modelyje įvardinami vadovų gebėjimai, 

reikalingi strateginių tikslų įgyvendinimui ir organizacinei sėkmei; 

2. tipiškai išskiriamos šios vadovų kompetencijos: 

a. komunikacija; 

b. gebėjimas vadovauti / veiklos valdymas / lyderystė; 

c. orientacija į rezultatus; 

d. saviugda / savirefleksija; 

e. novatoriškumas / inovatyvumas / technologijų išmanymas; 

f. komandinis darbas / bendradarbiavimas / efektyvių komandų kūrimas; 

g. strateginis mąstymas / globalus mąstymas. 

2.3 Teismų vadovų kompetencijų esamos situacijos analizės rezultatai 

Atsižvelgiant į Teismų vadovų kompetencijų esamos situacijos – teisinio reglamentavimo ir Lietuvoje naudojamų 

vadovų kompetencijų modelių – analizės rezultatus, buvo pateiktos šios, analizės išvadomis pagrįstos, 

rekomendacijos Lietuvos teismų sistemai: 

1. Teismų vadovų kompetencijas apibrėžti atsižvelgiant į teismų sistemos vykdomą misiją, viziją bei teismų 

sistemos tobulinimo tikslus; 

2. Teismų vadovų kompetencijas apibrėžti elgsenomis, nes būtent pageidaujamo vadovo elgesio įvardinimas 

nukreipia vadovus siekti aiškių ir konkrečių gebėjimų; 

3. numatyti periodinį teismų vadovų kompetencijų vertinimą kompetencijų ugdymo tikslu. Toks vertinimas 

galėtų būti atliekamas kasmet arba ne rečiau kaip kas dveji metai. Siekiant į kompetencijų ugdymą įtraukti 

visus teismų sistemoje dirbančius vadovus ir užtikrinti nuoseklų kompetencijų ugdymo procesą, šis 

vertinimas turėtų apimti visus teismų vadovus.  

 
 

1 AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“, UAB „Palink“. Šios organizacijos 
pasirinktos atsižvelgiant į šiuos veiksnius: organizacija turi ir personalo valdymui naudoja kompetencijų modelį; 
organizacija turi daugiau nei 300 darbuotojų, jos struktūroje yra teritorinių padalinių. 



 

 

3 Užsienio šalių gerosios praktikos 

analizės rezultatai 

Užsienio šalių gerosios praktikos analizės apimtyje nagrinėti Norvegijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje:  

• taikomi Teismų vadovų kompetencijų modeliai, jų stiprybės ir tobulintinos sritys;  

• kompetencijų, susijusių su korupcijos prevencijos kontrole, stiprinimo bei korupcijai nepakančios 

aplinkos kūrimo priemonės; 

• inovatyvios Teismų vadovų kompetencijas tobulinančios priemonės.  

Analizė atlikta vadovaujantis nagrinėtų valstybių teisės aktų, tarptautinių organizacijų vertinimų bei studijų 

analize. Šaltinių analizė buvo papildyta Projektą konsultuojančių ekspertų iš Nyderlandų bei Norvegijos 

parengtose apžvalgose pateikta informacija2. 

3.1 Užsienio šalių gerosios praktikos analizės išvados 

Išanalizavus užsienio šalių Teismų vadovų kompetencijų modelius nustatyta, kad:  

1. Dažniausiai pasitaikančios Teismų vadovų grupės yra šios: teismo pirmininkas, teismo pirmininko 

pavaduotojas bei teismo kancleris, taip pat išskiriami ir teismo departamentų ir / ar skyrių vadovai;  

2. visose analizuotose šalyse Teismų vadovai (teisėjai) turi atitikti teisėjui keliamus kompetencijų 

reikalavimus;  

3. Teismų vadovų (ne teisėjų) kompetencijų modeliai skiriasi. Nyderlanduose Teismų vadovai (ne teisėjai) 

turi atitikti bendrąjį vadovo kompetencijų modelį. Vokietijoje vietinės žemės, atsižvelgiant į teismo 

poreikį, nustato Teismo vadovo (ne teisėjo) – valstybės tarnautojo kompetencijų reikalavimus. 

Norvegijoje teismo administracijos direktorius / kancleris turi pasižymėti keturiomis kompetencijomis 

(profesionalumas, orientacija į teismo paslaugos gavėją, orientacija į darbuotoją bei nuolatinis savęs ir 

organizacijos ugdymas). Viešai prieinamos informacijos apie kitų Teismų vadovų (ne teisėjų) 

kompetencijas šioje šalyje nėra;  

4. analizuotų šalių visų grupių Teismų vadovų kompetencijų modeliai yra orientuoti į bendradarbiavimą, 

gebėjimą vadovauti komandai bei organizacijai, konfliktų sprendimą;  

5. Teismų vadovų (teisėjų) kompetencijų modelio sandara skiriasi šiais aspektais:  

a. Norvegijoje ir Vokietijoje yra išskirta Teismų vadovų (teisėjų) delegavimo kompetencija;  

b. Vokietijoje ir Nyderlanduose Teismų vadovai (teisėjai) turi pasižymėti gebėjimu ugdyti kolegas;  

c. Norvegijoje Teismų vadovai turi būti dori. Tik Norvegijoje Teismų vadovų kompetencijų 

modelyje yra išimtinai išskirta ši, su korupcijos prevencijos kontrole susijusi, kompetencija. 

Nyderlandų ir Vokietijos Teismų vadovams taikomos tos pačios su korupcijos prevencijos 

kontrole susijusios kompetencijos, kaip ir teisėjams. 

d. Nyderlandų ir Norvegijos Teismų vadovai (teisėjai) turi pasižymėti teismų sistemos supratimu. 

 
 

2 Europos ekonominės erdvės finansuojamo projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos 
teismuose“ ekspertai, pasitelkti konsultuoti Projekto metu.   



 

 

6. analizuotose šalyse Teismų vadovams taikomos su korupcijos prevencija susijusios kompetencijos, tokios 

kaip nešališkumas, sąžiningumas ir dorumas. Korupcijai nepakanti aplinka dažniausiai kuriama Teismų 

vadovams suteikiant gaires, kaip praktiškai pritaikyti teisėjų etikos principus bei standartus. Vis dėlto 

analizuotose šalyse nėra aiškiai apibrėžtų Teismų vadovų atsakomybių ir pagrindinių veiklos rodiklių 

(angl. key performance indicators) korupcijos prevencijos srityje; 

7. analizuotose užsienio valstybėse galima išskirti šias pagrindines Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo 

priemonių kategorijas: vadovavimo kompetencijų stiprinimo mokymai bei sąlygų mokytis iš kitų 

sudarymas, pavyzdžiui, skatinant Teismų vadovų mentorystę (Norvegija) bei įsteigiant vadovų komandas 

(Vokietija). 

3.2 Užsienio šalių gerosios praktikos analizės rekomendacijos 

Atsižvelgiant į užsienio šalių gerosios praktikos analizės rezultatus, suformuotos šios rekomendacijos Lietuvos 

teismų sistemai: 

1. rekomendacija, skirta TVKM – papildyti Teismų vadovų (teisėjų) kompetencijų modelį kompetencijomis, 

būtinomis vadovavimui ir teismo paslaugų orientavimui į gavėją; 

2. rekomendacijos, skirtos Teismų vadovų atsparumo korupcijai kompetencijų stiprinimui: 

a. parengti Teismų vadovams pritaikytą korupcijos prevencijos kontrolės kompetencijų stiprinimo 

ir nepakančios korupcijai aplinkos kūrimo mokymų medžiagą, kuri galėtų būti patalpinta 

Specialiųjų tyrimų tarnybos e-mokymo platformoje;  

b. parengti Teismų vadovų (teisėjų) etinių principų ir korupcijos prevencijos gairių rinkinį.  

3. rekomendacijos dėl Teismų vadovų kompetencijas stiprinančių priemonių:  

a. plėsti šiuo metu organizuojamą Teismų vadovų tinklaveikos iniciatyvą;  

b. plėsti šiuo metu organizuojamą Teismų vadovų mentorystės veiklą;  

c. pritaikyti „360 laipsnių“ metodą vertinant Teismų vadovų (teisėjų) kompetencijas (tikslinių 

grupių apklausos metu šios rekomendacijos įgyvendinimui nebuvo pritarta);   

d. parengti ir įgyvendinti Teismų vadovams skirtas mokymų programas;  

e. parengti ir įgyvendinti į aktualias socialines-ekonomines problemas orientuotus Teismų vadovų 

mokymus.  

 

 

 

 



 

 

4 Tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių 

apklausos rezultatai 

Projekto apimtyje buvo įgyvendinta tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių apklausa, kurios metu buvo atlikta 10 

pusiau struktūruotų interviu bei septynios fokusuotos grupinės diskusijos. Apklausos metu buvo siekiama 

įvertinti: 

• poreikius ir lūkesčius, kokiomis kompetencijomis kiekviena tikslinė Teismų vadovų grupė turėtų 

pasižymėti;  

• esamų Teismų vadovų kompetencijų tobulinimo, įskaitant kompetencijas, susijusias su korupcijos 

prevencijos kontrole, poreikį; 

• problemas, su kuriomis susiduriama tobulinant turimas Teismų vadovų kompetencijas. 

Papildomai, fokusuotų grupių diskusijų metu buvo validuotas TVKM, detaliau pristatytas 5 skyriuje.  

Pagrindinės tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių apklausos išvados pagal tikslines grupes pateiktos žemiau. 

1. Teismų pirmininkai: 

a. egzistuoja poreikis stiprinti vadovavimo, veiklos valdymo ir komunikacijos kompetencijų grupes; 

b. pagrindinės problemos, su kuriomis teismų pirmininkai susiduria tobulinant savo kompetencijas: 

a) laiko trūkumas dalyvauti mokymuose; b) praktinių, teismo specifikai pritaikytų mokymų 

trūkumas. 

2. Teismų pirmininkų pavaduotojai: 

a. egzistuoja poreikis stiprinti komunikacijos, darbo komandoje, vadovavimo ir inovatyvumo 

kompetencijų grupes; 

b. pagrindinė problema, su kuria teismų pirmininkų pavaduotojai susiduria tobulinant turimas 

kompetencijas, yra laiko trūkumas. 

3. Teismų skyrių pirmininkai: 

a. egzistuoja poreikis stiprinti komunikacijos ir vadovavimo kompetencijų grupes ir atsakingumo, 

teisingumo įgyvendinimo ir finansinio raštingumo kompetencijas; 

b. pagrindinės problemos, su kuriomis tobulinant turimas kompetencijas susiduria teismų skyrių 

pirmininkai yra: a) laiko trūkumas; b) skiriamo finansavimo dalyvauti individualiuose 

mokymuose trūkumas; c) teismų sistemai pritaikytų mokymų trūkumas.  

4. Teismų kancleriai: 

a. egzistuoja poreikis stiprinti komunikacijos ir vadovavimo kompetencijų grupes ir finansinio 

raštingumo kompetenciją; 

b. pagrindinės problemos, su kuriomis tobulinant turimas kompetencijas susiduria teismų kancleriai 

yra: a) laiko trūkumas, b) finansiniai bei techniniai (pavyzdžiui, sena kompiuterinė įranga teisme) 

iššūkiai; c) praktinių, teismo sistemai pritaikytų mokymų pasiūlos trūkumas.  

5. Teismų skyrių vedėjai: 

a. egzistuoja poreikis stiprinti komunikacijos, organizuotumo ir vadovavimo kompetencijų grupes; 



 

 

b. pagrindinė problema, su kuria tobulinant turimas kompetencijas susiduria teismų skyrių vedėjai, 

yra laiko trūkumas. 

 



 

 

5 Teismų vadovų (teisėjų) 

kompetencijų modelis  

TVKM buvo parengtas vadovaujantis 2-4 skyriuose pristatytos analizės rezultatais ir validuotas Teisėjų tarybos 

komitetuose.  

Projekto apimtyje parengtas kompetencijų modelis taikomas Teismų vadovams (teisėjams). Teismų vadovams 

valstybės tarnautojams (teismų kancleriams ir teismo administracijos struktūrinių padalinių vadovams) taikomas 

Valstybės tarnybos kompetencijų modelis. Teismų vadovų, turinčių darbuotojo statusą (teismo administracijos 

struktūrinių padalinių vadovų) veikla yra reguliuojama Darbo kodekso nuostatų. Šioms pareigybėms taikomos 

funkcijos, specialūs reikalavimai ir kompetencijos nustatomi remiantis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais 

pareigybių aprašymais. 

Kompetencijų modelis  

Teisėjo kompetencijų modelis yra projekto „Teisėjų atrankos ir vertinimo modelio parengimo paslaugos“ 

rezultatas, papildytas Projekto apimtyje parengtu TVKM. TVKM taikomas teismų pirmininkams, teismų 

pirmininkų pavaduotojams ir teismų skyrių pirmininkams (kartu toliau – Teismų vadovai (teisėjai)). Teismų 

vadovams (teisėjams), be Teisėjo kompetencijų modelyje įvardintų bendrųjų kompetencijų, papildomai priskirtos 

specifinės – vadovavimo – kompetencijos. Šios specifinės ir bendrosios kompetencijos sudaro Teismų vadovų 

(teisėjų) kompetencijų modelį, kuris pristatytas 1 lentelėje.  

1 lentelė Teismų vadovų (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 

  

 

Projekto apimtyje apibrėžtos strateginio mąstymo, veiklos valdymo kompetencijos bei aukštas atsparumo 

korupcijai kompetencijos lygis, kuris reikalingas visiems Teismų vadovams (teisėjams). Šių kompetencijų svarba 

ir pagrindiniai komponentai pristatyti 2 lentelėje. 

2 lentelė Strateginio mąstymo, veiklos valdymo ir atsparumo korupcijai kompetencijos 

Kompetencija Komponentai 

  

Strateginis mąstymas 

  

Tai svarbu, nes 

strateginis mąstymas įgalina vadovą priimti 

sprendimus ir veikti atsižvelgiant į ateities 

galimybes. 

Stebi socialinius pokyčius ir jų poveikį teismų veiklos 

kontekste 

Geba numatyti ateities tendencijas bei jų padarinius  

Gerai supranta teismų misiją ir ją aiškiai perteikia 

kitiems 



 

 

Veiklos valdymas 

  

Tai svarbu, nes 

efektyvus darbo organizavimas bei išteklių 

panaudojimas yra viena iš pagrindinių vadovo 

funkcijų. 

Efektyviai valdo turimus išteklius 

Kuria ir tobulina veiklos procesus 

Palaiko darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą 

  

  

Atsparumas korupcijai 

  

Tai svarbu, nes  

nuo teisėjo elgesio priklauso ne tik teisingumo 

užtikrinimas, bet ir visuomenės pasitikėjimas 

teismais bei teisėjais.  

Vadovaujasi vertybėmis 

Veikia suteiktų įgaliojimų ribose ir jų neviršija 

Nepainioja viešųjų ir privačiųjų interesų 

Netoleruoja bet kokios formos korupcijos 

  

  



 

 

6 Kompetencijų tobulinimo 

artimiausius penkerius metus 

prioritetų sąrašas  

Rekomenduojamos prioritetinės kryptys Teismų vadovams – vadovavimo kompetencijų stiprinimas (strateginis 

mąstymas, veiklos valdymas), antikorupcinio sąmoningumo teismų sistemoje didinimas bei korupcijai 

nepakančios aplinkos kūrimas. Šios kompetencijos aktualios visiems Teismų vadovams ir turėtų būti tobulinamos 

sistemiškai. Ilgalaikėje, penkerių metų, perspektyvoje rekomenduojamos ugdymo temos:  

• vadovavimo kompetencijų stiprinimas; 

• atsparumo korupcijai stiprinimas; 

• mąstymo ir sprendimų priėmimo kompetencijų stiprinimas; 

• asmeninio efektyvumo kompetencijų stiprinimas; 

• socialinių gebėjimų kompetencijų stiprinimas; 

• teismo administravimo kompetencijų stiprinimas. 

Tobulinant Teismų vadovų kompetencijas, rekomenduojama vadovautis „70/20/10“ efektyvaus mokymosi ir 

ugdymo taisykle. Pagal ją, 70 proc. numatytų kompetencijų ugdymo veiksmų yra skiriama mokymuisi darbe, 

įsitraukiant į sudėtingesnius projektus ir užduotis, 20 proc. – mokymuisi iš kitų, o 10 proc. – neformaliajam 

švietimui (išoriniams mokymams, kursams, seminarams).Teismų vadovams rekomenduojamos kompetencijų 

tobulinimo formos: 

• savišvieta; 

• mokymasis darbe (įskaitant mentorystę); 

• mokymasis iš kitų (įskaitant Teismų vadovų tinklaveiką); 

• neformalusis švietimas (įskaitant sistemines Teismų vadovų mokymų programas bei į aktualias 

socialines-ekonomines problemas orientuotus Teismų vadovų mokymus). 

Taip pat siūloma Teismų vadovų (teisėjų) veiklos vertinimą papildyti „360 laipsnių“ metodu, kuris leistų tiksliau 

identifikuoti tobulintinas kompetencijas. 

 

 

 

 

 



 

 

7 Teismų vadovų atrankos ir vertinimo 

kriterijai ir metodika  

TVKM pagrindu buvo parengti Teismų vadovų atrankos ir vertinimo kriterijai ir metodika. 

Teismų vadovų (teisėjų) atrankos ir veiklos vertinimo kriterijai 

Teismų vadovų (teisėjų) atrankoje naudojami šeši kriterijai: 

1. teisinio darbo stažas; 

2. administracinio (vadovaujamojo) darbo patirtis; 

3. teisinio arba mokslinio-pedagoginio darbo pobūdis ir kokybė;  

4. profesinė kompetencija ir žinios; 

5. asmeninės kompetencijos; 

6. motyvacija.  

Teismų vadovų (teisėjų) veiklos vertinimo procese taikomi keturi kriterijai: 

1. statistinis vidutinis teisėjo darbo krūvis; 

2. statistinė vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė; 

3. procesinių sprendimų kokybė; 

4. asmeninių kompetencijų atitiktis. 

Vadovavimo kompetencijų vertinimo metodika 

Vertinant pretendento kompetencijas, naudojamas kompetencijomis pagrįstas struktūruotas interviu – 

individualus pokalbis, skirtas pretendento asmeninėms kompetencijoms atskleisti. Instrumentas, naudojamas 

vertinime, yra universalus ir nediferencijuojamas pagal teismo pakopas, t. y. skirtas pretendentams į visų pakopų 

teismų vadovų pareigas.  

Vertinimo metu, kiekvienai kompetencijai priskiriamas lygis: 

• nepakankamas kompetencijos lygis vertinimo ataskaitoje nustatomas tada, kai užfiksuojama, kad pusės 

ar daugiau kompetencijos komponentų raiškos pretendentas savo atsakymais neatskleidė arba nepagrindė, 

o pasitaikantys pavieniai aukštesni kai kurių šios kompetencijos raiškos aspektų vertinimai 

nekompensuoja bendro visumos vertinimo; 

• pakankamas kompetencijos lygis vertinimo ataskaitoje nustatomas tada, kai užfiksuojama, kad 

pretendentas savo elgesiu ir atsakymais tinkamai pademonstravo kompetencijos komponentus, jų raiška 

pakankama veiksmingai veiklai atlikti; 

• aukštas kompetencijos lygis vertinimo ataskaitoje nustatomas tada, kai užfiksuojama, kad kompetencijų 

vertinimo metu pateiktais atsakymais ir elgesio pavyzdžiais pretendentas labai gerai arba puikiai atskleidė 

kompetencijos komponentų raišką, pademonstravo aukštą kompetenciją sudėtingomis, kompleksinėmis 

aplinkybėmis. Pasitaikantys pavieniai žemesni kai kurių šios kompetencijos raiškos aspektų vertinimai 

nekeičia bendro visumos vertinimo.  

Vadovavimo kompetencijų vertinimo rezultatai pateikiami nustatytos formos ataskaitoje, kurioje nurodoma: 

• apibendrinta vertinimo išvada; 



 

 

• atskirų kompetencijų įvertinimas, vadovaujantis TVKM. Kiekvienas interviu metodu vertinamas 

kompetencijos komponentas yra įvertinamas balais nuo 1 iki 4;  

• stipriosios savybės ir rekomendacijos pretendentui dėl kompetencijų ugdymo. Šioje dalyje vertintojas 

pateikia galimas konkrečių kompetencijų tobulinimo kryptis tam, kad pretendentas turėtų asmeninio 

tobulėjimo gaires.  

 

 

 

 



 

 

8 Korupcijos prevencijos kontrolės 

mechanizmas 

Rengiant 2-7 skyriuose pristatytus Projekto rezultatus, papildomas dėmesys buvo skirtas kompetencijų, susijusių 

su korupcijos prevencijos kontrole ir korupcijai nepakančios aplinkos kūrimu, nustatymui, apibrėžimui ir 

priemonių, skirtų šioms kompetencijoms tobulinti, išskyrimui. Vadovaujantis atliktos analizės rezultatais buvo 

parengtas Kompetencijų, susijusių su korupcijos prevencijos kontrole ir korupcijai nepakančios aplinkos kūrimu, 

stiprinimo planas (toliau – Planas). 

Vadovaujantis TVKM, Planas parengtas skiriant dėmesį aukštam atsparumo korupcijai kompetencijos lygiui, 

kuris, pagal Projekto metu parengtą kompetencijų modelį, yra taikomas Teismų vadovams (teisėjams). 

Rekomenduojama Planą taikyti visoms Teismų vadovų grupėms. Plane siūlomos šios priemonės: 

1. mokymai: 

a. mokymai, skirti gilinti Teismų vadovų žinias apie Teismų sistemos antikorupcinio elgesio 

kodeksą; 

b. mokymai apie pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir procesus; 

c. profesiniai interesų konfliktų valdymo mokymai; 

d. mokymai apie komunikaciją korupcijos prevencijos tema bei korupcijos prevencijos priemones 

teismų sistemoje. 

2. kitos ugdymo priemonės: 

a. atsparumo korupcijai tematikos įtraukimas į Teismų vadovų mentorystę; 

b. atsparumo korupcijai tematikos įtraukimas į Teismų vadovų tinklaveiką; 

c. atsparumo korupcijai tematikos įtraukimas į  aktualias socialines-ekonomines problemas 

orientuotus Teismų vadovų (teisėjų) mokymus. 

 

 


