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MARIJAMPOLĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMO
2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
Teismas yra konstitucinė institucija, vykdanti teisminės valdžios funkcijas.
Marijampolės rajono apylinkės teismo buveinė yra Kauno g. 8, Marijampolėje. 2017 metais
teismo pirmininko pareigas laikinai ėjo teismo pirmininko pavaduotojas Laimondas Noreika.
Marijampolės rajono apylinkės teismas yra pirmoji instancija civilinėms, baudžiamosioms,
administracinių teisės pažeidimų byloms, kurias įstatymai priskiria jo kompetencijai, byloms,
susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Įstatymų nustatytais atvejais teisėjai atlieka
ikiteisminio tyrimo teisėjo, teisėjo funkcijas, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų
priskirtas funkcijas.
Teismo funkcinė paskirtis yra įgyvendinti teisingumą. Tai pasiekiama nagrinėjant bylas,
kuriose teismas (teisėjas) priima procesinį dokumentą, kuriuo paskiriama bausmė už nusikalstamą
veiką, nuobauda – už administracinį teisės pažeidimą, atkuriamas teisingumas arba teisinė taika tarp
šalių civiliniuose santykiuose. Svarbu, kad teisėjo procesiniai sprendimai būtų priimami laikantis visų
įstatymų reikalavimų.
Apylinkės teismo kaip pirmosios instancijos sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą civilinėse,
baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose instancine tvarka tikrina Kauno apygardos
teismas, kuris nustato sprendimuose (plačiąja prasme) pasitaikiusius materialinės ar procesinės teisės
pažeidimus ar netinkamą taikymą.
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Marijampolės rajono apylinkės teismo veikla 2017 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, kurie buvo patvirtinti teismo pirmininko įsakymais. Įgyvendinant teismo
2017 metų organizacinės veiklos priežiūros planą, buvo įvykdytos veiklos priežiūros priemonės,
siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą, teismo veiklos skaidrumą ir
atvirumą visuomenei, teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą bei teisėjų etikos
kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę kultūrą, teismo finansinių ir materialinių
vertybių naudojimo skaidrumą ir apsaugą.
Siekiant kontroliuoti bylų ilgo nagrinėjimo priežastis teisme atlikti 4 patikrinimai.
Taip pat atlikti 8 patikrinimai, siekiant patikrinti:
 Atskirųjų ir apeliacinių skundų išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui terminų bei
tvarkos laikymąsi;
 Baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų pagreitinto proceso tvarka pirmojo posėdžio surengimo ir
privataus kaltinimo tvarka perdavimo nagrinėti ir pradėjimo nagrinėti terminų laikymąsi bei
baudžiamųjų įsakymų priėmimo terminų laikymąsi;
 Civilinių fizinio asmens bankroto bylų terminų laikymąsi;
 Teismo įsakymų civilinėse bylose priėmimo ir išdavimo terminų laikymąsi;
 Ar duomenys į teismų informacinę sistemą LITEKO įvedami pagal galiojančią tvarką;
 Ar teismo posėdžių sekretorės teisingai pildo bylų elektronines korteles teismų
informacinėje sistemoje LITEKO ir ar laiku bei tinkamai įveda procesinius dokumentus į teismų
informacinę sistemą LITEKO.
Visų patikrinimų rezultatai įforminti patikrinimo aktais.
Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjų, teismo darbuotojų darbo kultūros laikymasis,
piliečių anoniminių anketų turinys aptarti teisėjų, teismo darbuotojų susirinkimuose. Taip pat teisėjų
susirinkime aptartas teisėjų tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, oficialios
kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso laikymasis. Teismo raštinės
darbuotojų ir teismo posėdžių sekretorių susirinkimuose aptarta dokumentų rengimo taisyklių ir
bendrųjų bylos sudarymo (tvarkymo) reikalavimų laikymasis.
Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo gautas vienas skundas dėl teisėjo neprocesinių
veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu. Dėl gauto skundo atliktas tarnybinis patikrinimas.
Siekiant užtikrinti teismo finansų naudojimo kontrolę, teismui skirtų lėšų panaudojimo pagal
tikslinę paskirtį kontrolę, biudžeto asignavimų ir lėšų panaudojimą pagal esamą sąmatą kontrolę bei
finansinės veiklos planavimo ir atsakomybės užtikrinimo kontrolę, atsiskaitymo su paslaugų tiekėjais
užtikrinimo kontrolę, atliktos finansinių ataskaitų analizės.
Suorganizuotas teismo pirmininko pasitarimas su Kauno apygardos probacijos tarnybos
pareigūnais, kurio metu, siekiant produktyvaus bendradarbiavimo, aptarti aktualūs klausimai,
kylančios problemos.
Marijampolės rajono apylinkės teisme yra įdiegtas asmenų aptarnavimo teismuose standartas,
kurio laikomasi. Asmenų aptarnavimo kokybė yra aukštesnė palyginus su 2016 metais, tai patvirtina
gauti asmenų aptarnavimo kokybės monitoringo rezultatai, kurie 2016 metais buvo 4,67, o 2017
metais – 4,8.
Siekiant didinti teismo atvirumą visuomenei, 2017 metais Marijampolės rajono apylinkės
teisme įvyko 6 renginiai, skirti moksleiviams, studentams, trečiojo amžiaus universiteto
klausytojams. Renginių tikslas – ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą, supratimą apie teisinę sistemą,
skatinti mokinių, mokytojų bei teisėsaugos institucijų bendravimą ir bendradarbiavimą. Teisėjo
padėjėja Vilija Bačkierienė, kuri buvo atsakinga už ryšius su visuomene ir žiniasklaida, parengė ir
teismo internetiniame tinklapyje (www.kat.lt) paskelbė 5 pranešimus apie Marijampolės rajono
apylinkės teisme nagrinėjamas visuomenės susidomėjimą keliančias bylas, kitas teismo naujienas ir
įvykius.
2017 metais Marijampolės rajono apylinkės teisme privalomąją praktiką atliko 6 studentai.
Praktikos vadovais buvo paskirti teisėjai, teisėjų padėjėjai. Studentams buvo suteiktos galimybės
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gauti praktinių įgūdžių, ugdant gebėjimus vertinti teismo darbą, teisės aktų taikymą, dalyvauti
rengiant procesinius dokumentus, stebėti patį teismo procesą.

Teismo struktūra
Marijampolės rajono apylinkės teismo struktūra 2017 metais kito, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
įsteigta teismo kanclerio pareigybė. Teismo kancleriui pavaldūs tapo Teismo raštinė ir Ūkio skyrius.
Teisme dirbo:
- 13 teisėjų, iš kurių: 5 nagrinėjo baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas: Nerijus
Brinevičius, Raimundas Krušinys (šis teisėjas iki 2017-04-01 atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo
funkcijas, taip pat nagrinėjo nepilnamečių baudžiamąsias bylas pagal teismo pirmininko įsakymu
priskirtą specializaciją), Laimondas Noreika, Audronė Šiupšinskaitė (ši teisėja nuo 2017-04-01 atliko
ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas), Aksinija Žemantauskienė; 8 nagrinėjo civilines bylas: Vilma
Gadiškienė, Rūta Gustienė (ši teisėja nagrinėjo darbo ginčo bylas pagal teismo pirmininko įsakymu
priskirtą specializaciją), Teresė Klimienė, Ingrida Navickienė, Rūta Neveckienė, Eridana
Paltanavičienė, Virginija Šeškuvienė, Janina Zaržeckienė. Visi esantys teisėjų etatai teisme yra
užimti.
- 28 valstybės tarnautojai, tai yra: 1 teismo kanclerė, 11 teisėjų padėjėjų (tame tarpe 1
pakaitinis), 1 teismo raštinės vedėja, 1 teismo finansininkė, 1 teismo administracijos sekretorė ir 13
teismo posėdžių sekretorių. 2 teisėjų padėjėjų etatai nefinansuojami. 17 darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, tai yra: 6 raštinės specialistės, 2 archyvo specialistės, 1 specialistas–informatikas, 1
Ūkio skyriaus vedėjas, 1 vertėja, 1 raštinės sekretorė, 1 ekspeditorė, 1 kiemsargis, 3 valytojos.
2017 m. Marijampolės rajono apylinkės teisme vyko didelė personalo kaita: priimti 7
darbuotojai, iš kurių 4 valstybės tarnautojai (1 iš jų pakaitinis) ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis. Iš darbo atleisti taip pat 7 darbuotojai, iš kurių 3 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis. 1 darbuotojas buvo atleistas dėl vyksiančios teismų reformos nuo
2017-12-31 panaikinus pareigybę.

Teisėjų ir kito teismo personalo kvalifikacija
Teisėjų ir teismo personalo mokymams ir kvalifikacijos kėlimui 2017 metais buvo skiriamas
ypač didelis dėmesys. Teisėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,
kvalifikaciją tobulino įvairaus pobūdžio mokymuose, seminaruose. 2017 metais Marijampolės rajono
apylinkės teismo teisėjai dalyvavo 26 Nacionalinės teismų administracijos organizuotuose
seminaruose, taip pat dalyvavo 6 kitų mokymų organizatorių seminaruose bei mokymuose. 1 teisėja
kvalifikaciją tobulino 2 Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) mokymuose, kurie vyko Bukarešte
(Rumunija) ir Briuselyje (Belgija). Europos teisės akademijos (ERA) mokymuose, vykusiuose Tryre
(Vokietija), dalyvavo 2 teisėjos.
2017 metais Marijampolės rajono apylinkės teismo valstybės tarnautojai dalyvavo 23
Nacionalinės teismų administracijos seminaruose, taip pat vyko į 10 seminarų, kuriuos organizavo
Administracijos darbuotojų asociacija, KTU, UAB „Ekonomikos mokymo centras“ ir UAB
„Mokesčių srautas“. Teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo 5 seminaruose,
kuriuos organizavo Nacionalinė teismų administracija ir kiti mokymų organizatoriai.

Teismo finansavimas
Marijampolės rajono apylinkės teismas vykdė programą Teisingumo vykdymas, kuri yra
finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir
vyriausybės rezervo.
2017 m. metinis asignavimų planas, kai finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos,
įskaitant patikslinimus – 1.045.505,00 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
– 1.045.501,48 Eur. 2017 m. metinis asignavimų planas, kai finansavimo šaltinis – biudžetinių įstaigų
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pajamų įmokos – 1.000,00 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai 308,73 Eur. Planas įvykdytas 31 %,
nes nesurinkta pajamų pagal numatytą planą. 2017 m. metinis asignavimų planas, kai finansvimo
šaltinis vyriausybės rezervas – 25.784,00 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai – 25.779,83 Eur. Iš
vyriausybės rezervo buvo skirti pinigai teisėjams už budėjimus, priteisti teismo sprendimu.
Darbo užmokesčio fondas 2017 metais, įskaitant patikslinimus – 758.364,00 Eur, darbdavio
socialinio draudimo įmokos – 234.925,00 Eur, prekėms ir paslaugoms asignavimų – 78.620,00 Eur.
Apskaičiuota grąžintina darbo užmokesčio suma 2016-2020 metais (LRS įst. 2015-06-30
Nr.XII-1927; LRV 2015-08-26 nutarimas Nr.903), 221,20 tūkst.eurų ir 68,30 tūkst. eurų socialinio
draudmimo įmokų. 2017 m. I ketvirtyje išmokėtas (pervestas) darbo užmokestis (25 %) – 44,2 tūkst.
Eur ir socialinio draudimo įmokų – 13,7 tūkst. Eur.
Teismo mokėtinos sumos 2017 m. sausio 1 d. – 100,9 tūkst. Eurų, iš jų darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokoms – 93,6 tūkst. eurų, prekių ir paslaugų – 7,3 tūkst. eurų. Mokėtinų sumų
likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 104,7 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
įmokoms – 98,4 tūkst. eurų, prekių ir paslaugų – 6,3 tūkst. eurų.
2017 metais Marijampolės rajono apylinkės teismas iš Nacionalinės teismų administracijos
gavo nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina – 25.711,31 Eur, ilgalaikio materialaus turto,
kurio įsigijimo savikaina – 98.607,12 Eur, atsargų, kurių įsigijimo savikaina – 7.427,20, apmokėta už
teismo archyvo remontą ir sumontuotas naujas lentynas – 25.701,26 Eur bei buvo skirta lėšų kabineto
pertvarai įrengti – 9500,00 Eur. Nacionalinė teismų administracija apmokėjo už civilinėse bylose
paskirtas psichiatrijos ekspertizes – 14.724,38 Eur bei skyrė finansavimą pašto paslaugoms apmokėti
– 7.435,39 Eur.

Pasiruošimas teismų reformai
2017 metais itin didelis dėmesys buvo skiriamas teismų reformos etapų įgyvendinimui.
Marijampolės rajono apylinkės teismas dalyvavo reorganizavime. Reorganizavimo būdas –
reorganizuojamų Jurbarko rajono apylinkės teismo, Šakių rajono apylinkės teismo ir Vilkaviškio
rajono apylinkės teismo prijungimas prie dalyvaujančio reorganizavime Marijampolės rajono
apylinkės teismo. Reorganizuojamų teismų teisės ir pareigos nuo 2018 m. sausio 1 d. perėjo
reorganizavime dalyvaujančiam Marijampolės rajono apylinkės teismui. Marijampolės rajono
apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. įsakymais patvirtinta Marijampolės apylinkės teismo struktūros
schema bei Marijampolės apylinkės teismo pareigybių sąrašai, įsigalioję nuo 2018 m. sausio 1 d.

Statistiniai rodikliai
2017 metais Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo gautos 917 baudžiamosios bylos.
Išnagrinėta – 916 baudžiamosios bylos.
Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo gauta 6622 civilinė byla.
Išnagrinėta – 6434 civilinės bylos, tame tarpe prašymų civilinių bylų vykdymo procese – 1356.
Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo gautos 880
administracinių nusižengimų bylos. Išnagrinėta – 880 administracinių nusižengimų bylų, tame tarpe
prašymų sankcionuoti nutarimą ir prašymų ATP bylų vykdymo procese – 92.
2017 metais Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėta: 2374 ikiteisminio tyrimo
dokumentų, 501 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese.
2017 metais buvo apskųsta nuosprendis, iš jų – 8 nuosprendžiai pakeisti, 3 nuosprendžiai
panaikinti, 67 nuosprendžiai palikti Marijampolės rajono apylinkės teismo.
2017 metais buvo apskųsti 203 teismo priimtų sprendimų civilinėse bylose, iš jų 46 sprendimų
buvo pakeisti, 90 sprendimai – palikti Marijampolės rajono apylinkės teismo.
2017 metais buvo apskųsti 71 teismo priimtų nutarimų administracinių nusižengimų
pažeidimų bylose, iš jų 3 nutarimai buvo pakeisti, 11 nutarimai – panaikinti.
Iš pakeistų ir panaikintų sprendimų skaičiaus galima daryti išvadas dėl Marijampolės rajono
apylinkės teismo teisėjų priimamų sprendimų kokybės. Apylinkės teismo siekiamybė – kuo mažesnis
pakeistų ir panaikintų sprendimų skaičius.
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Mediacija
Teisminė mediacija yra visuose Lietuvos bendrosios kompetencijos teismuose teikiama
paslauga, kuria gali pasinaudoti visi asmenys, norintys išspręsti civilinius ginčus. Teisminės
mediacijos tikslas yra padėti šalims taikiai išspręsti ginčą ir susitarti. Visoje Lietuvoje teisminė
mediacija yra vis dar retai naudojamas ginčų sprendimų būdas, tačiau pastaraisiais metais pastebimas
mediacijos procedūrų augimas. Lyginant su 2015 metais, kai mediacijos atvejų nebuvo taikoma,
2016-ais metais Marijampolės rajono apylinkės teisme pradėtų mediacijos procesų buvo pradėta 4
civilinėse bylose, o 2017-aisiais metais – 6 civilinėse bylose.
Teisminė mediacija gali būti taikoma visuose civiliniuose ginčuose, kuriuose galima taikos
sutartis, pavyzdžiui, sprendžiant šeimos ginčus ar nagrinėjant bylas, susijusias su nuosavybės teisės
gynimu. Tačiau tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, darbo ginčų komisijoje sprendžiant darbo ginčus
arba sprendžiant vartotojų ginčus teisme pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, mediacija
negalima. Svarstytina dėl teisminės mediacijos taikymo tikslingumo ir tais atvejais, kai ginčas susijęs
su sudėtingais teisės klausimais, ginčo šalių yra daug, šalys tarpusavyje nesugeba bendrauti ir
klaidingai supranta mediacijos reikšmę.
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