PATVIRTINTA
2020 m. gegužės 29 d.
Visuotinio narių susirinkimo sprendimu Nr. VNS-1/2020

VEIKLOS ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2019 M. LAPKRIČIO 8 D. IKI 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
2020 m. gegužės 15 d.
Vilnius
Vadovaudamasi Asociacijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgusi į
pakartotinio visuotinio Teisėjų padėjėjų asociacijos (toliau – TPA) narų susirinkimo, įvykusio
2019 m. gegužės 24 d., trečiąjį klausimą, kuriuo vienbalsiai nutarta tvirtinti Asociacijos ir
Asociacijos valdybos narių veiklos ataskaitą nuo 2015 m. liepos 27 d. iki 2019 m. gegužės 24 d. ir
į aplinkybę, kad nauja valdyba buvo išrinkta ir pradėjo savo veiklą tik nuo 2019 m. lapkričio 8 d.,
teikiu tvirtinti veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2019 m. lapkričio 8 d. (TPA naujos valdybos
sudėties išrinkimo dienos) iki 2019 m. gruodžio 31 d.
padėti teisėjų padėjėjams įgyvendinti jų
profesines, darbo, ekonomines, socialines
teises bei teisėtus interesus;
2) skatinti tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su
teisininkų organizacijomis Lietuvoje ir kitose
šalyse;
3) dalyvauti rengiant bei tobulinant teisės aktus,
susijusius su teismo ir teisėjų padėjėjų veikla;
4) atstovauti asociacijos narius valstybinėse ir
kitose institucijose;
5) teikti pasiūlymus atitinkamoms institucijoms,
kaip tobulinti teismų veiklos efektyvumą, kaip
užtikrinti teismo darbuotojų saugumą, taip pat
teikti pasiūlymus kitais teisėjų padėjėjams
aktualiais klausimais;
6) dalyvauti
teisėjų
padėjėjų
profesinio
tobulinimo veikloje;
7) propaguoti pagarbą įstatymui ir teisėsaugai,
ugdyti pilietiškumą;
8) kelti teisėjų padėjėjų profesijos prestižą;
9) vystyti visuomeninę ir kultūrinę veiklas,
vykdyti teisinį švietimą;
10) ginti asmenų teises ir laisves.

TPA VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1)

TPA ATLIKTI DARBAI:

Nurodyti Valdybos narių ir Valdybos veiklos
ataskaitoje už laikotarpį nuo 2019 m. lapkričio 8 d.
iki 2020 m. gegužės 29 d.

ATEINANČIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR
UŽDAVINIAI:

Nesikeičia

PLANUOJI ATLIKTI DARBAI:

1) mokymų
ir
renginių,
susitikimų
su
institucijomis organizavimas;
2) prisidėjimas prie visuomeninių akcijų;
3) prisidėjimas prie jau egzistuojančių ir kūrimas

2
naujų teisinio švietimo iniciatyvų;
4) bendradarbiavimo su mokslo įstaigomis
vystymas;
5) tęsiamas bendradarbiavimas su Nacionaline
teismų administracija;
6) bendruomenės švenčių rengimas;
7) tarptautinių ryšių skatinimas.
TPA NARIŲ SKAIČIUS:

Pirmininkė

TPA narių skaičius finansinių metų (2019 m.)
pabaigoje buvo 155 (TPA narių sąrašas patvirtintas
TPA narių visuotiniame susirinkime, įvykusiame
2019 m. lapkričio 8 d.).
TPA narių skaičius praėjusių finansinių metų
(2018 m.) pabaigoje buvo 142 (TPA narių sąrašas
patvirtintas TPA narių visuotiniame susirinkime,
įvykusiame 2018 m. kovo 13 d.).
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