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Teismo pirmininko žodis
2018 metais, minint Lietuvos teismų įkūrimo 100-metį, įvykus Lietuvos teismų
reorganizavimui, nuo 2018 m. sausio 1 d. ypač išaugo Marijampolės apylinkės teismas, išsiplėtė
teismo veiklos teritorija. Buvę keturi teismai – Marijampolės rajono apylinkės teismas, Vilkaviškio
rajono apylinkės teismas, Šakių rajono apylinkės teismas ir Jurbarko rajono apylinkės teismas –
sujungti į vieną Marijampolės apylinkės teismą.
Šiuo metu Marijampolės apylinkės teismą sudaro keturi teismo rūmai – Marijampolėje
(Kauno g. 8, Marijampolė), Vilkaviškyje (Vilniaus g. 9, Vilkaviškis), Šakiuose (Bažnyčios g. 6, Šakiai)
ir Jurbarke (Vytauto Didžiojo g. 21, Jurbarkas).
Išsiplėtė Marijampolės apylinkės teismo aptarnaujama teritorija, kuri apima
Marijampolės savivaldybę, Kalvarijos savivaldybę, Kazlų Rūdos savivaldybę, Vilkaviškio rajono
savivaldybę, Šakių rajono savivaldybę ir Jurbarko rajono savivaldybę.
Teismas yra konstitucinė institucija, vykdanti teisminės valdžios funkcijas, o teismo
funkcinė paskirtis – įgyvendinti teisingumą. Marijampolės apylinkės teismas yra pirmosios instancijos
teismas, kuriame nagrinėjamos civilinės, baudžiamosios, administracinių nusižengimų bylos bei
atliekami įstatyme numatyti ikiteisminio tyrimo veiksmai. Apylinkės teismo, kaip pirmosios
instancijos, sprendimų pagrįstumą, teisėtumą baudžiamosiose, civilinėse bei administracinių
nusižengimų bylose instancine tvarka tikrina Kauno apygardos teismas. Visuose teismo rūmuose
dirba teisėjai, valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Marijampolės apylinkės teismo veikla 2018 metais buvo organizuojama vadovaujantis
teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, teisingumo vykdymą, viešąjį administravimą ir kt.
Teismo veikla buvo planuojama sudarant Strateginį veiklos planą ir Teismo organizacinės veiklos
priežiūros planą. Teisme nuolat buvo vykdomos veiklos priežiūros priemonės (patikrinimai, ataskaitų
rengimai, susirinkimai, pasitarimai, monitoringas ir kt.).
Vienas svarbiausių uždavinių 2018 metais buvo teismo sklandaus darbo užtikrinimas,
veiklos suderinimas, darbo krūvio tarp teismo rūmų suvienodinimas. Prioritetas teismui buvo
pasiekti, kad visi teismo darbuotojai aktyviai bendradarbiaudami siektų bendrų tikslų, kokybiškų
rezultatų, kad darbuotojai jaustųsi vieno bendro kolektyvo nariais.
2018 metais Marijampolės apylinkės teisme veiklą pradėjo darbuotojų išrinkta Darbo
taryba.
Atsižvelgiant į teismo gaunamą finansavimą, nuolat siekiama pagerinti darbuotojų
darbo sąlygas, rūpinamasi racionaliu turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimu, teismo
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lankytojų patogumu. Marijampolės rūmuose įrengti dokumentų priėmimo / išdavimo langeliai.
Advokatų patogumui skirta patalpa Marijampolės rūmuose, kurios vidaus įrengimu pasirūpino
Lietuvos advokatūra. Siekiant kokybiškesnės nepilnamečių apklausos, Marijampolės rūmuose
pasirūpinta garso izoliavimo priemonėmis, darbuotojų iniciatyva nepilnamečių apklausos kambaryje
išklota kiliminė danga. Vilkaviškio rūmuose nepilnamečių apklausos kambarys perkeltas į
strategiškai patogesnę vietą, parinkta patalpa tapo patrauklesnė ir jaukesnė. Atsižvelgiant į įstatymų
reikalavimus, darbą teisme pradėjo psichologas. Teismo lankytojų saugumui užtikrinti visuose
teismo rūmuose veikia įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
Teismas, vykdydamas pagrindinę teisingumo įgyvendinimo funkciją, siekia žengti koja
kojon su laikmečio reikalavimais, greitai, kokybiškai dirbti, taikyti naujoves, būti iniciatyvus ir
kūrybingas.
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Bylų nagrinėjimo teisme tendencijos, statistika

Marijampolės apylinkės teisme per 2018 metus iš viso gauta 12638 bylos, kai tuo tarpu
2017 metais tuo pačiu laikotarpiu buvo gauta 15199 bylos (t. y. 2018 metais 20,32 % mažiau)1.
Marijampolės rūmuose vienam

baudžiamąsias bylas nagrinėjančiam teisėjui

vidutiniškai teko 186 bylos, civilines bylas nagrinėjančiam teisėjui – 591 byla, arba vidutiniškai
kiekvienam teisėjui 491 byla, įskaičiuojant civilines, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų
bylas, Vilkaviškio rūmų teisėjui – 504 bylos, Šakių rūmų teisėjui – 470 bylų, Jurbarko rūmų teisėjui –
461 byla.
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Gautų civilinių, baudžiamųjų, administracinio
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Civilinės bylos
Civilinių bylų Marijampolės apylinkės teisme gauta ir išnagrinėta daugiausiai. Per 2018
metus gautos 9042 bylos, arba 22,66 % mažiau nei 2017 metais tuo pačiu laikotarpiu. Atitinkamai
teismo rūmuose: Marijampolės – 4730 bylų, Vilkaviškio – 1707 bylos, Šakių – 1315 bylų, Jurbarko
– 1292 bylos. Per 2018 metų laikotarpį iš viso išnagrinėtos 10038 civilinės bylos.
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Baudžiamosios bylos
2018 metais Marijampolės apylinkės teisme gautos 1937 baudžiamosios bylos, t. y.
4,58 % mažiau nei 2017 metais tuo pačiu laikotarpiu. Atitinkamai kiekvienuose teismo rūmuose:
Marijampolės – 929 bylos, Vilkaviškio – 458 bylos, Šakių – 284 bylos, Jurbarko – 266 bylos. Per
2018 metus gauti 926 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Per 2018 metus
išnagrinėta 2165 baudžiamosios bylos (tame tarpe teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo
procese).

Baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal potipį
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Administracinių nusižengimų bylos
2018 metais gautos 1653 administracinių nusižengimų bylos, t. y. 25,71 % mažiau nei
2017 metais tuo pačiu laikotarpiu. Atitinkamai teismo rūmuose: Marijampolės – 729 bylos, Vilkaviškio
– 358 bylos, Šakių – 284 bylos, Jurbarko – 282 bylos. Per 2018 metus Marijampolės apylinkės teisme
iš viso išnagrinėtos 1727 administracinių nusižengimų bylos.
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Administracinių nusižengimų bylų
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Ikiteisminio tyrimo veiksmai
Marijampolės apylinkės teisme per 2018 metų laikotarpį iš viso gauti 2098 ikiteisminio
tyrimo dokumentai. Marijampolės rūmų teisėjas, atliekantis ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, 2018
metais gavo 1303 procesinius dokumentus dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo. Vilkaviškio
rūmuose gauta 319 ikiteisminio tyrimo dokumentų, Šakių rūmuose – 243, Jurbarko rūmuose – 233.

Vaizdo konferencijos
Surengti vaizdo konferencijas Marijampolės apylinkės teisme yra galimybė Marijampolės
rūmuose ir Vilkaviškio rūmuose, kuriuose įrengta speciali techninė įranga. Didžioji dauguma vaizdo
konferencijų organizuojama nagrinėjant baudžiamąsias bylas bei atliekant ikiteisminio tyrimo
veiksmus. Dažniausiai jungiamasi su įkalinimo įstaigomis. Per 2018 metus Marijampolės rūmuose
buvo suorganizuotos 167 vaizdo konferencijos, o Vilkaviškio rūmuose – 45.

Vaizdo konferencijos 2018 metais
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10

Teismo personalas, kvalifikacijos kėlimas
Teismo personalas
Marijampolės apylinkės teismo personalą sudaro:


teisėjai, atliekantys teisingumo vykdymo funkciją,



valstybės tarnautojai (teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai ir kt.) ir



darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2018 metų pabaigoje teisme dirbo 26 teisėjai (atitinkamai Marijampolės rūmuose – 13,
Vilkaviškio rūmuose – 5, Šakių ir Jurbarko rūmuose – po 4 teisėjus), 62 valstybės tarnautojai ir 36
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš viso Marijampolės apylinkės teisme dirbo 124
darbuotojai.
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Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. sausio 29 d. dekretu Nr. 1K-1205 nuo 2018
m. vasario 1 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Laimondas Noreika
paskirtas šio teismo pirmininku.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. liepos 2 d. dekretu Nr. 1K-1325 nuo 2018 m.
liepos 3 d. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Lina Antanaitienė paskirta šio teismo
pirmininko pavaduotoja.

Kvalifikacijos kėlimas
2018 metais Marijampolės apylinkės teismo teisėjai dalyvavo Nacionalinės teismų
administracijos bei kitų institucijų organizuotuose 49 seminaruose (125 dalyviai), vyko į tarptautinius
teisėjams organizuojamus kvalifikacijos kėlimo renginius: vienas teisėjas dalyvavo 2018 m. rugsėjo
17-19 d. Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) ir Nacionalinės teismų administracijos
organizuotuose instituciniuose vizituose ES institucijose Briuselyje (Belgijoje); taip pat vienas
teisėjas dalyvavo Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) ir Nacionalinės teismų administracijos
2018 m. lapkričio 19-20 d. Utrechte (Nyderlanduose) organizuotame seminare „Trafficking Human
Beings“.
2018 metais Marijampolės apylinkės teismo valstybės tarnautojai dalyvavo 11 Nacionalinės
teismų administracijos seminarų (30 dalyvių), taip pat vyko į kitų organizatorių 8 seminarus (10
dalyvių). Teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo 6 seminaruose, kuriuos
organizavo Nacionalinė teismų administracija ir kiti mokymų organizatoriai (9 dalyviai).

2 tarptautiniai

49 seminarai

kvalifikacijos
kėlimo
mokymai
teisėjams

teisėjams
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Asmenų aptarnavimas teisme ir jo kokybės standarto
laikymasis
Marijampolės apylinkės teisme yra įdiegtas Asmenų aptarnavimo teismuose standartas.
Vadovaujantis Marijampolės apylinkės teismo asmenų aptarnavimo kokybės monitoringo tvarkos
aprašu, Marijampolės apylinkės teisme atliktas 2018 metų išorinis asmenų aptarnavimo kokybės
monitoringas, pasirenkant jo įgyvendinimo būdą – apsilankiusių teisme asmenų aptarnavimo
kokybės vertinimo anketų užpildymą.
Atlikus monitoringą buvo parengta ataskaita apie 2018 metų asmenų aptarnavimo
Marijampolės apylinkės teisme kokybę. Remiantis ataskaita, 2018 metais asmenų aptarnavimo
Marijampolės apylinkės teisme kokybės įvertinimas 1 – 5 balų sistemoje yra 4,67. Tai bendras visų
teismo rūmų rodiklis. Šis rodiklis atskiruose rūmuose skiriasi: Marijampolės rūmuose – 4,79,
Vilkaviškio rūmuose – 4,62, Jurbarko rūmuose – 4,81, Šakių rūmuose – 4,56.
Marijampolės apylinkės teisme asmenų aptarnavimo kokybė yra pakankamai gera, geriausiai
buvo įvertintas darbuotojo suteiktos informacijos išsamumas, o bendras asmenų aptarnavimo lygis
Marijampolės apylinkės teisme visiškai atitiko lūkesčius daugumai dalyvių.

 





Apklausos duomenimis didžiausio dėmesio reikalauja asmenų aptarnavimo aplinka. Teisme
dėmesys skiriamas ir darbuotojų išvaizdai, kuri turi būti reprezentatyvi, deranti teisme. Marijampolės
apylinkės teismo Marijampolės rūmų teismo posėdžių sekretorės, prisidėdamos prie teismo įvaizdžio
formavimo, įsigijo dalykinio stiliaus sukneles. Derama išvaizda rodoma pagarba sau ir kitam
asmeniui.

Marijampolės rūmų teismo posėdžių sekretorės
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Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida
Siekiant užtikrinti teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, Marijampolės apylinkės
teisme buvo organizuojami visuomenei skirti renginiai ir veiklos. Buvo rengiami pranešimai spaudai
apie visuomenės susidomėjimą sukėlusiose bylose priimtus sprendimus, buvo teikiama informacija
žiniasklaidai apie tokių bylų eigą bei kitas teismo naujienas, įvykius. 2018 metais informacija teismo
informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje buvo periodiškai atnaujinama, siekiant užtikrinti jos
aktualumą ir atitikimą keliamiems reikalavimams.
2018 m. buvo papildyta interneto svetainėje skelbiama informacija, užpildytos skiltys:
„Teisinė informacija“, „Darbuotojų funkcijos“ (parengti ir paskelbti visų teismo pareigybių funkcijų ir
specialiųjų reikalavimų aprašai), „Mokesčiai ir baudos“, „Teismo leidimai“, „Nuorodos“, „Naudingi
teisės aktai“, „Korupcijos prevencija“, „Žiniasklaidai“ ir kt. Skiltyje „Karjera teisme“ nuolat skelbiama
naujausia informacija apie laisvas darbo vietas teisme. Pasikeitus darbuotojams, operatyviai
atnaujinama kontaktinė darbuotojų informacija. Skiltyje „Žiniasklaidai“ pateikta informacija, sukurtos
nuorodos žurnalistams „Leidimas fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą: ką reikia žinoti?“,
„BENDRAUKIME: teismų leidinys žurnalistams“, sukurta nuoroda prie žurnalistams skirto
prisijungimo prie LITEKO tvarkaraščių paieškos, įkeltas „Techninių priemonių naudojimo teismo
sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašas“.
Atsakingi darbuotojai reguliariai konsultuojasi tarpusavyje ir bendradarbiauja, siekdami
užtikrinti teismo informaciniuose stenduose skelbiamos informacijos aktualumą ir kad teismo
interneto svetainė atitiktų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu
Nr. 480.
2018 metais Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos užsakymu
UAB „Elhic“ atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų interneto svetainių atitikimo
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms,
vertinimą. Šio vertinimo duomenimis, Marijampolės apylinkės teismo atitikimo vertinimo kriterijams
procentinė išraiška – 98,31%. Nustatyti minimalūs neatitikimai buvo pašalinti (užpildyta skiltis
„Vadovų darbotvarkės“) ir šiuo metu teismo interneto svetainė reikalavimus atitinka 100 %.
2018 metais buvo parengti ir teismo interneto svetainėje paskelbti šie pranešimai spaudai:


„Bilietas į laisvę – nepriekaištingas nuteistojo elgesys“.



„Nepageidaujamoms gimtadienio viešnioms, smurtavusioms prieš pareigūnus,
paskelbtas teismo nuosprendis“.



„Pasikėsinimu pabėgti suimtasis užsidirbo dar veną teistumą“.

14

Parengi pranešimai apie įvykius, renginius teisme bei paskelbti teismo interneto
svetainėje:


„Marijampolės apylinkės teismui vadovauja teisėjas Laimondas Noreika“.



„Marijampolės apylinkės teisme lankėsi Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmininkas
ir Nacionalinės teismų administracijos direktorė“.



„Teismo pirmininkas Marijampolės televizijos „Žinių“ laidoje“.



„Teisingumo paukštė“ Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėjai“.



„Lietuvos 100-ojo gimtadienio proga – dovana Marijampolės miestui“.



„Valstybės dienai – varpo skambesys Marijampolėje“.



„Teisėja

Lina

Antanaitienė

–

Marijampolės

apylinkės

teismo

pirmininko

pavaduotoja“.


„Visuomenei – apie vaiko teisių apsaugos sistemos naujoves“.



„Marijampolės apylinkės teisme – Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus pirmininko vizitas“.



„Konstitucijos dieną – nemokamos teisinės konsultacijos Marijampolės apylinkės
teisme“.



„Paskaita apie paveldėjimą Trečiojo amžiaus universiteto lankytojams“.



„Lietuvos teismų 100-mečio minėjimas Marijampolės apylinkės teisme“.
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2018 metais buvo suorganizuoti šie renginiai ir veiklos:


Pakviesti Marijampolės televizijos atstovai pokalbiui (interviu) su teismo pirmininku
Laimondu Noreika.



Surengta kraujo donorystės akcija Marijampolės rūmuose.



Su Marijampolės miesto teisėsaugos institucijomis dalyvauta pušų sodinimo
renginyje „Santarvės“ parke.



Teismo darbuotojų bei Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės
prokuratūros darbuotojų bendra akcija – simbolinio varpo kabinimas Marijampolės
miesto varpų galerijoje, skirta Valstybės dienai (Karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienai).



Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų fojė atidaryta fotografijų paroda,
bei su teismo veikla susijusių objektų paroda, skirta Lietuvos teismų 100-mečiui.



Konstitucijos dienai skirta nemokamų teisinių konsultacijų diena „Jūs klausiate – mes
atsakome“ visuose teismo rūmuose. Vilkaviškio rūmuose teisėjo padėjėja Kristina
Sopromadze skaitė paskaitą moksleiviams apie Lietuvos Respublikos Konstituciją.



Teisėja Judita Sungailaitė, dirbanti Šakių rūmuose, suorganizavo / inicijavo
susitikimą su vaiko teisų apsaugos specialistais bei skaitė pranešimą apie naujoves
vaiko teisių apsaugos srityje.



Teismų dienos proga suorganizuotas renginys „Lietuvos teismų šimtmetis: praeities
pamokos ir ateities iššūkiai“, kuriame buvo pakviesti dalyvauti visi Marijampolės
apylinkės teismo darbuotojai, pakviestas gausus būrys svečių. Renginyje dalyvavo
Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, dalyvavo atstovai iš miesto
institucijų

(Marijampolės

miesto

savivaldybės

administracijos,

Marijampolės

apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Marijampolės pataisos namų ir kt.),
žiniasklaidos atstovai (spaudos bei televizijos). Prieš minėjimą Kauno apygardos
teismo pirmininkas Nerijus Meilutis ir Marijampolės apylinkės teismo pirmininkas
Laimondas Noreika davė interviu Marijampolės televizijos žurnalistams.


Suorganizuota ekskursija ir paskaita Marijampolės rūmuose Trečiojo amžiaus
universiteto lankytojams „Teismų praktika bylose dėl paveldėjimo“ (lektorė – teisėja
Ingrida Navickienė).
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Marijampolės apylinkės teismo teisėjai Lietuvos teismų 100-mečio minėjimo šventėje

Teismo pirmininkas Laimondas Noreika duoda interviu Marijampolės televizijai

Teisėja Ingrida Navickienė su Trečiojo amžiaus universiteto lankytojais
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Teismo finansai
Marijampolės apylinkės teismas vykdė programą „Teisingumo vykdymas“, kuri yra
finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.
2018 m. metinis asignavimų planas, kai finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos,
įskaitant patikslinimus – 2 422 000 eurų. Gauti ir panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį –
2 421 995,43 euro. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 100 procentų. Metinis asignavimų
planas, kai finansavimo šaltinis – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – 3 042 eurai. Gauti ir panaudoti
asignavimai – 486,60 euro; planas įvykdytas 16 procentų, nes surinkta mažiau pajamų įmokų.
Darbo užmokesčio fondas 2018 metais, įskaitant patikslinimus – 1 707 000 eurų, darbdavio
socialinio draudimo įmokos – 516 714 eurų, prekėms ir paslaugoms asignavimų – 191 662 eurai,
darbdavio socialinė parama (už 2 nedarbingumo dienas darbuotojams) – 8 666 eurai, materialiojo
ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos – 1 000 eurų.
Teismo mokėtinos sumos 2018 m. sausio 1 d. – 266,4 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokoms – 252,9 tūkst. eurų, prekių ir paslaugų – 13,5 tūkst. eurų. Mokėtinų
sumų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. – 264,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
įmokoms – 243,6 tūkst. eurų, prekių ir paslaugų – 19,8 tūkst. eurų.
2018 metais Marijampolės apylinkės teismas iš Nacionalinės teismų administracijos gavo
nemokamai ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina – 17 048,80 euro, atsargų, kurių įsigijimo
savikaina – 7 278,10 euro. Nacionalinė teismų administracija apmokėjo už civilinėse bylose
paskirtas psichiatrijos ekspertizes – 21 125,34 euro.

___________________________

