VILKAVIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMO
2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

1. Įžanga
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos
Respublikoje vykdo tik teismai. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas yra pirmoji instancija,
civilinėms, baudžiamosioms, administracinių teisės pažeidimų byloms, kurias įstatymai priskiria jo
kompetencijai, taip pat byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Įstatymų
nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas bei kitas
apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
Teismas savo veikloje vadovaujasi pamatiniais bei naujais įtvirtintais principais, siekia
užtikrinti atvirumą visuomenei, skaidrumą, darbo kokybiškumą bei informacijos prieinamumą.
Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios
institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, juridiniams bei
fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Teismų veiklos, nagrinėjamų bylų viešumui didinti, Teisėjų taryba patvirtino taisykles,
reglamentuojančias teismų viešumo užtikrinimo tvarką, sudarančias sąlygas visuomenei gauti
informaciją apie teismų darbą. Teismai įpareigoti pateikti visuomenei informaciją apie savo veiklą.
Vilkaviškio rajono apylinkės teismo, kaip valdžios institucijos veiklos tikslas yra viešas civilinių,
baudžiamųjų, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas, nuosprendžių ir sprendimų priėmimas,
baudų ir bausmių paskyrimas ir kt.
Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2017 metinėje veiklos apžvalgoje didžiausias
dėmesys skiriamas pagrindinei teismo funkcijai – bylų nagrinėjimui, taip pat apžvelgiami
struktūriniai ir personalo pokyčiai, kiti teismo veiklos aspektai, susiję su teismo strateginiu tikslu –
vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui.

2. Veiklos planavimas ir administravimas
Vilkaviškio rajono apylinkės teismo veikla 2017 metais buvo organizuojama vadovaujantis
teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, teisingumo vykdymą, viešąjį administravimą ir kt.
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Siekiant kokybiško, nuoseklaus darbo, teismo veikla planuojama, sudarant Strateginį veiklos
planą. Strateginis veiklos planas – trijų metų veiklos planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant į
aplinkos ir išteklių analizės išvadas, nustatoma misija, strateginis tikslas, aprašoma vykdoma
programa „Teisingumo vykdymas“, nustatomi siekiami rezultatai ir numatomos priemonės, lėšos
jiems įgyvendinti.
Teismo administravimo priežiūra 2017 metais buvo įgyvendinama vadovaujantis
Vilkaviškio rajono apylinkės teismo organizacinės veiklos priežiūros planu 2017 metams, patvirtintu
Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pirmininko 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-30.
Įgyvendinant planą teisme:
1. kiekvieną mėnesį buvo aptariamos bylų ilgo nagrinėjimo priežastys;
2. pateikti duomenys apie bylas, kurių nagrinėjimas teisme gruodžio 31 d, duomenimis
užsitęsė ilgiau kaip metus;
3. atlikti patikrinimai.
Siekiant užtikrinti, kad teismo veikla būti efektyvi ir skaidri Vilkaviškio rajono apylinkės
teisme yra rengiamos ir tvirtinamos administravimą bei kitą teismo veiklą reglamentuojančios
taisyklės, tvarkų aprašai.
2017 metais teisme asmenų skundų dėl teisėjų, teismo tarnautojų ir kitų darbuotojų
neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, gauta nebuvo.
3. Teismo struktūra. Personalo kaita. Kvalifikacijos kėlimas
Organizacinę struktūrą iš dalies reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas.
Teisme yra du struktūriniai padaliniai, tai Raštinė ir Ūkio skyrius. Teismams etatų skaičių nustato ir
teismų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, suvienodintų pareigybių
sąrašą tvirtina Teisėjų taryba.
Teismo pirmininko įsakymais tvirtinami Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjų,
valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vardiniai etatų sąrašai. 2017 metams
teisme patvirtinti 28 etatai: 5 teisėjų, 13 valstybės tarnautojų: 5 teisėjų padėjėjų, 1 vyresnysis
specialistas, 1 vyresnysis specialistas (finansininko), 1 teismo administracijos sekretoriaus, 5 teismo
posėdžių sekretorių, 10 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį: 1 vyriausiojo specialisto
(informatiko), 1 vyriausiojo specialisto (raštinės darbuotojas), 1 ūkio skyriaus vedėjo (ūkvedžio), 1
archyvaro, 1 vertėjo, 1 specialisto (raštinės), 1 sekretoriaus, 3 pagalbinio personalo.
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Darbuotojai pagal
darbo sutartis

Valstybės tarnautojai

Teisėjai

1 pav. Teismo etatų struktūra

Iki 2017 m. balandžio 6 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismui vadovavo - teisėjas
Valdas Petraitis. Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 5 d. dekretu Nr. 1K-612 „Dėl
apylinkės teismo teisėjo skyrimo laikinai eiti teismo pirmininko pareigas“ teisėjas Valdas Petraitis
paskirtas laikinai eiti teismo pirmininko pareigas nuo 2016 m. balandžio 6 d. iki 2017 m. balandžio 6
d.
Nuo 2017 m. balandžio 7 d. iki 2017 m. birželio 11 d. Vilkaviškio rajono apylinkės
teismui vadovavo ir laikinai teismo pirmininko pareigas ėjo didžiausią Vilkaviškio teisme turintis
stažą teisėjas Laimutis Vaitkus.
Nuo 2017 m. birželio 12 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio rajono apylinkės
teismui vadovauja - teisėjas Algis Vieraitis. Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. birželio 12 d.
dekretu Nr. 1K-993 „Dėl apylinkės teismo teisėjo skyrimo laikinai eiti teismo pirmininko pareigas“.
Be teismo pirmininko teisme dirbo 4 teisėjai.
Siekiant užtikrinti tinkamą bylų nagrinėjimo kokybę, teisėjai, teisėjų padėjėjai ir kiti teismo
darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Teisėjai dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos Mokymų centro
organizuojamuose mokymuose. Mokymai buvo finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų ir dalis
iš teismo lėšų.
4. Bylų nagrinėjimo statistiniai rodikliai
Teisme per 2017 metus buvo išnagrinėta

3329 bylos, 265 ikiteisminio tyrimo

dokumentai. Didžiausią dalį išnagrinėtų bylų sudaro civilinės bylos. Atsižvelgiant į tai, kad teismo
veiklos rezultatus galima įvertinti išnagrinėtų bylų skaičiaus, priimtų sprendimų stabilumo kontekste,
pateikiame 2017 m. išnagrinėtų bylų statistiką.
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2 pav. Išnagrinėta bylų ir kitų prašymų, dokumentų

Išanalizavus bylų nagrinėjimo statistinius rodiklius nustatyta, kad 2017 metais
Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėta 303 baudžiamosios bylos ir 288 teikimai ir
prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Atitinkamai 2016 metais buvo išnagrinėta - 194
baudžiamosios bylos ir 482 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Pažymėtina,
kad per 2017 metus buvo daugiau išnagrinėta 109 baudžiamosiomis bylomis, bet 194 mažiau teikimų
ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese, negu 2016 metais.
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3 pav. Išnagrinėtos baudžiamosios bylos ir teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese

Vilkaviškio rajono apylinkės teisme 2017 metais 2259 civilinės bylos, 2016 metais 2287
civilinės bylos. Lyginant su 2016 metais baigtų civilinių bylų skaičius sumažėjo 28 bylomis.
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4 pav. Civilinių bylų nagrinėjimo statiniai rodikliai:

2017 metais teisme baigtos 479 administracinio nusižengimo bylos. 2016 m. buvo išnagrinėta
administracinių teisės pažeidimo bylų 959. Pažymėtina, kad 480 AN bylų mažiau išnagrinėta 2016
metais.
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5 pav. Administracinių teisės pažeidimo bylų nagrinėjimo administracinio nusižengimo bylų statistiniai rodikliai:

Teismo teisėjai 2017 metais išnagrinėjo 265 ikiteisminio tyrimo dokumentais, o 2016
išnagrinėjo 224 ikiteisminio tyrimo dokumentus ir 2015 metais išnagrinėjo ikiteisminio tyrimo
dokumentus 330.
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6 pav. Išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų statistika
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4. Teismo finansiniai ištekliai
Vilkaviškio rajono apylinkės teismas – bendrosios kompetencijos teismas, kurio
pagrindinė funkcija teisingumo vykdymas. Teismas vykdo programą Teisingumo vykdymas, kuri yra
finansuojama iš dviejų šaltinių:
-

Valstybės biudžeto lėšų;

-

Asignavimų valdytojo pajamų įmokų.
2017 metais Teismui skirti asignavimai sudarė 469 878 Eur. Finansavimas valstybės biudžeto

lėšomis – 466 673 Eur, asignavimai valdytojų pajamų įmokomis – 3 205 Eur.
Darbo užmokesčiui skirti asignavimai 2017 metais – 328 280 Eur, socialinio draudimo įmokoms
– 100 493 Eur. 2017 metais asignavimai prekėms ir paslaugoms – 39 105 Eur. Už surinktas pajamų
įmokas Teismas įsigijo ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas
99,77 %. Dėl nepakankamo Teismo finansavimo metų pabaigoje įsiskolinimų buvo darbuotojams ir
už komunalines paslaugas buvo 72,9 Tūkst. Eur., kuriuos apmokėjo Marijampolės apylinkės teismas
2018 m. sausio mėnesį.

2017 metais Nacionalinė teismų administracija centralizuotai apmokėjo

už teismo ekspertizes – 9262,11 Eur. Taip pat perdavė ilgalaikio turto, kurio vertė – 58545,85 Eur,
bei trumpalaikio turto už 2732,04 Eur.

5. Apibendrinimas
Įvertinus visą ataskaitoje pateikiamą informaciją, matoma, kad Vilkaviškio rajono apylinkės
teisme teisėjų darbo krūvis 2017 metais išliko didelis. Pažymėtina, kad Vilkaviškio rajono apylinkės
teismo teisėjai jau eilę metų savo darbo krūvio rodikliu lenkia Lietuvos Respublikos apylinkių teismų
darbo krūvį - 46,05. Atkreiptinas dėmesys, kad esant dideliam

darbo krūviui, teismo bylų

nagrinėjimo rodikliai išliko aukšti.
Apibendrinant galima konstatuoti, jog Vilkaviškio rajono apylinkės teismo veikla 2017 metais
buvo sklandi. Tai sąlygojo nuolatinis teisėjų bei valstybės tarnautojų mokymasis, teismo veiklos
analizės vertinimas ir gerinimas. Teismo sėkmingas darbas pirmiausia ir priklauso nuo kiekvieno
teismo darbuotojo indėlio, pastangų ir galimybių. Teismo veiklos organizavimas nuolat yra
tobulinamas siekiant užtikrinti efektyvų teismo darbą, operatyvų, nešališką ir kokybišką bylų
nagrinėjimą.

_______________

