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Target group
Teisėjai (teismų pirmininkai, teismų skyrių pirmininkai), teisėjų padėjėjai (teismų pirmininkų patarėjai,
teismų skyrių pirmininkų patarėjai), prokurorai, antstoliai ir kitų teisinių profesijų atstovai. Lietuvoje teisėjų
mokymas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto. Mokymo centras, kaip valstybės biudžetinė įstaiga yra
tiesiogiai atsakinga tik už teisėjų mokymą. Kitų teisinių profesijų atstovų mokymus Mokymo centras
organizuoja sutarčių dėl kvalifikacijos kėlimo (atitinkamos tikslinės grupės pvz: prokurorų) pagrindu, todėl
informacijos pateikimas apie kitų teisinių profesinių atstovų mokymą nėra Mokymo centro
kompetencijoje.
Initial /induction period training

•
•
•

•
•

Existence of initial/induction training period - Taip, pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymą,
asmenims pirmą kartą paskirtiems apylinkių teismų teisėjais įvadinis mokymas yra privalomas.
Length of such period - Įvadinio teisėjų mokymo trukmė yra 6 savaitės. Įvadinis mokymas
vyksta etapais: 1) 3 savaitės apylinkės teisme 2) 1 savaitė apygardos teisme 3) 2 savaitės
Mokymo centre.
Existence of a curriculum - Taip, asmenys pirmą kartą paskirti apylinkės teismų teisėjais
Mokymo centre per 1 kalendorinius metus nuo jų paskyrimo išklauso specialią teisėjų įvadinio
mokymo programą. Šios programos tikslas – asmenų, pirmą kartą paskirtų apylinkės teismo
teisėjais, žinių plėtimas ir profesinių įgūdžių formavimas. Į šią programą įtraukiamos temos
vadovaujantis 3 pagrindiniais kriterijais:
1. asmens suvokimo apie jo, kaip teisėjo, statusą formavimas;
2. praktinis pradedančiojo teisėjo darbas;
3. padėjimas pradedančiajam teisėjui išvengti labiausiai tikėtinų procesinių teisės normų
pažeidimų.
Language training - Ne
Internship periods - Ne

Continuous training

•

•
•

Compulsory – Taip
Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymą tęstinis teisėjų mokymas yra privalomas šiais
atvejais:
1. kai paaukštinamos jų pareigos;
2. paskirtiems ar perkeltiems iš bendrosios kompetencijos teismo į specializuotą teismą ir
atvirkščiai, taip pat kitais atvejais, kai keičiasi teisėjo specializacija;
3. kai iš esmės pasikeičia visuomeninių santykių teisinis reglamentavimas;
4. ne rečiau kaip kas penkeri metai, skaičiuojant nuo ankstesnio mokymo;
5. kitais reikiamais atvejais.
Existence of a yearly programme - Kiekvienais metais Mokymo centras vykdo nuo 25 iki 30
skirtingų teisėjų kvalifikacijos kėlimo programų, kas sudaro apie 80 kvalifikacijos kėlimo renginių
kasmet, kurių trukmė yra nuo 1 iki 5 dienų
Average number of persons trained each year - apie 2700 teisėjų, teisėjų padėjėjų, prokurorų,
antstolių ir kitų teisininkų

International partnerships/agreements
•
•

Mokymo centras nėra sudaręs oficialių tarptautinių bendradarbiavimo susitarimų, tačiau
atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įvairiomis formomis bendradarbiaujame su daugeliu institucijų
atsakingų už teisėjų Mokymą kitose Europos Sąjungos valstybėse
Participation of foreign professionals in some training sessions possible – Taip

History and good practices
•
•
•

Date of creation of judicial training entity 2007 m. sausio 2 d.
Past and current milestones - Pakeitus Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, Mokymo centras
nuo 2011 m. spalio 1 d. tapo Nacionalinės teismų administracijos pavaldžia įstaiga
Innovative projects that may be of interest - Mokymo centras yra įdiegęs kompiuterinę teisėjų
registracijos į organizuojamus kvalifikacijos kėlimo renginius “online” sistemą.

Contact details
•
•
•
•
•

Address - Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centras, Sanklodiškių kaimas, Molėtų
rajonas, Lietuva, LT-33333)
E-mail mc@teismai.lt
Website www.tmmc.lt
Number of staff - 5 darbuotojai
Ministerial department/independent structure - Mokymo centras yra Lietuvos Respublikos
nacionalinei teismų administracijai pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga.
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