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ĮŽANGA
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teismų veiklos tikslas – teisingumo vykdymas
ir konstitucinių vertybių gynimo užtikrinimas vykdant teisingumą. Šių tikslų siekdami, Lietuvos
Respublikos teismai savo veiklą organizuoja bei vykdo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės, Teisėjų tarybos nutarimais ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja
Teismų, teisingumo vykdymo, viešojo administravimo bei biudžetinių įstaigų veiklą.
Šioje ataskaitoje pateikiama bendra informacija apie Šakių rajono apylinkės teismo sudėtį,
struktūrą, kompetenciją, teikiamus asignavimus, materialine baze, personalo pasikeitimais,
darbuotojų profesinių gebėjimų tobulinimu, su išnagrinėtų bylų skaičiumi, nagrinėjimo rezultatais bei
kokybe.
BENDROJI INFORMACIJA
Šakių rajono apylinkės teismas (toliau – Teismas) yra bendrosios kompetencijos teismas, kuris
pirmąja instancija nagrinėjo civilines, baudžiamąsias bei administracinių nusižengimų bylas, taip pat
bylas, susijusias su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu, kurios įstatymais priskirtos apylinkės
teismo kompetencijai. Apeliacine instancija teismas nagrinėjo administracinių nusižengimų bylas,
kuriose pateikiamas skundas dėl organų, pareigūnų priimtų nutarimų apskundimo. Įstatymų
nustatytais atvejais, apylinkės teismo teisėjai atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo bei kitas apylinkės
teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas
Svarbiausias Šakių rajono apylinkės teismo veiklos tikslas vykdyti teisingumą, priimant
teisingus sprendimus, nešališkai ginant ir užtikrinant asmenų teises, ir tuo didinant visuomenės
pasitikėjimą teismais. Vykdydamas savo pagrindines funkcijas, teismas vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje, kituose įstatymuose bei Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse
įtvirtintais visuotinai pripažintais teisės principais: pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, tarp jų
asmens teise į teiminę gynybą, teise, kad kiekvieno asmens byla būtų viešai ir teisingai išnagrinėta.
Teismų veiklos viešumo ir jų atvirumo didinimas yra vienas pagrindinių veiksnių, galinčių
pakelti visuomenės pasitikėjimo teismais lygį, tačiau teismų veiklos viešumo principas nėra
absoliutus ir negali paneigti asmens duomenų į privataus gyvenimo apsaugos principų. Viešumo
principo kaip vieno iš svarbiausių demokratijos principų paisoma ir teismo veikloje.
Teismo veikla planuojama sudarant Strateginį veiklos, Organizacinės veiklos priežiūros,
Teismo valstybės tarnautojų mokymų, Viešųjų pirkimų ir kitus planus, kurie reguliuoja teismo
finansinių, ūkinių, energetinių ir kitų išteklių naudojimą, teisėjų ir teismo personalo darbą.
PERSONALO PASIKEITIMAI
2017 m. vasario 27 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V-23 patvirtintas Šakių rajono apylinkės
teismo pareigybių sąrašas, etatų skaičius. Patvirtinti 4 teisėjų, 11 karjeros valstybės tarnautojų ir 10
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.2017 metais teismo pirmininko pareigas laikinai ėjo teisėja
Lina Antanaitienė. 2017 m. pabaigoje Teisme dirbo 25 asmenys, iš jų 4 teisėjai, 11 karjeros valstybės
tarnautojų (tame tarpe 2 pakaitiniai, 2 vaiko auginimo atostogose), 9 dirbantys pagal darbo sutartis
(tarp jų 2 vaiko auginimo atostogose). 2017 m. teisme priimtas dirbti 1 naujas valstybės tarnautojas–
teisėjo padėjėjas (pakaitinis). 2017 metais buvo atleistas 1 darbuotojas (vyresnysis specialistasinformatikas), dirbantis pagal darbo sutartį.
Šakių rajono apylinkės teisme nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyta nauja struktūra ir įsteigti 2
struktūriniai padaliniai – Raštinė bei Ūkio skyrius. Raštinės padaliniui priklauso vyresnysis
specialistas (teismo raštinės veiklos koordinavimui), 4 teismo posėdžių sekretoriai, 2 specialistai,
sekretorius, archyvaras, vertėjas (0,5 etato). Ūkio skyriui vadovauja ūkvedys ir jam pavaldžios šios
pareigybės: kiemsargis, budėtojas bei valytojai (1,5 etato). Kiti teisme dirbantys asmenys yra
tiesiogiai pavaldūs teismo pirmininkui: 4 teisėjai, 4 teisėjo padėjėjai, vyresnysis specialistas
(finansininkas), teismo administracijos sekretorius, vyresnysis specialistas-informatikas. Metų
pabaigoje teisme buvo laisvos ūkvedžio, vyresniojo specialisto-informatiko, budėtojo, vertėjo ir
valytojo (0,5 etato) pareigybės, iš kurių valstybės finansavimas skirtas tik ūkvedžio ir valytojo (0,5
etato) pareigybėms.

3
Faktiškai dirbantys teismo darbuotojai (2017 m. gruodžio 31 d.):
4 – teisėjai;
11 – karjeros valstybės tarnautojų;
7 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;
4 – neužimti (laisvi) etatai.

TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Administravimą Šakių rajono apylinkės teisme organizuoja ir prižiūri teismo pirmininkas.
Administravimo veikla apima vidinį administracinį reglamentavimą, struktūros tvarkymą, personalo
administravimą, materialinių-finansinių išteklių valdymą ir naudojimą, dokumentų valdymo
organizavimą, kitas teisės aktų reglamentuojamas funkcijas. Teismo pirmininkas kontroliuoja, kaip
laikomasi Teisėjų etikos taisyklių, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, tiria smenų skundus
dėl teisėjų veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, dėl teismo personalo veiksmų ir
suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus.
Teismo administravimo priežiūra 2017 metais buvo įgyvendinama vadovaujantis Šakių rajono
apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros planu (toliau – Planas), patvirtintu
Šakių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Šakių rajono
apylinkės teismo 2016 metų organizacinės veiklos priežiūros plano patvirtinimo“. Administravimo
funkcijas atliko teisėjas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas, bei jų paskirti atsakingi
asmenys. Įgyvendinant šį Planą, Teisme:
✓ kiekvieną mėnesį kontroliuotos bylų ilgo nagrinėjimo priežastys, aptartas teisėjų darbo
organizavimas ilgai nagrinėjamose bylose, analizuotos sustabdytų bylų sustabdymo priežastys;
✓ atlikta 14 patikrinimų, kurių rezultatai įforminti patikrinimo aktais;
✓ kontroliuota išnagrinėtų bylų perdavimo Raštinei tvarka ir savalaikiškumas;
✓ organizuota šviečiamoji veikla-spalio mėnesį atvirų durų diena:
✓ kiekvieną savaitę organizuoti teisėjų, struktūrinių padalinių vadovų, teismo administracijos
atstovų pasitarimai pasitarimai/susirinkimai, kuriuose aptarti aktualūs klausimai, informacija,
dalinamąsi gerąją praktika;
✓ teismo darbuotojų susirinkimuose aptarti patikrinimų rezultatai;
✓ vykdyta ir atlikta apklausa klientų aptarnavimo kokybei įvertinti. Asmenims buvo pateikta
60 apklausos anketų, apklausoje dalyvavo 8. Visi apklausoje dalyvavę respondentai patenkinti teismo
raštinės darbuotojų darbu, teigiamai įvertino patogų teismo raštinės darbo laiką bei tai, kad
besikreipiantiems nereikia ilgai laukti;
✓ atlikta teismo informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje skelbiamos informacijos
aktualumo analizė;
✓ organizuota teisėjų registracija į mokymus;
✓ nustatyta tvarka pateikta valstybės tarnautojų mokymų ataskaita ir mokymo planas;
✓ kiekvieną ketvirtį analizuota teismo finansinė padėtis, atsiskaitymai su paslaugų tiekėjais,
teismui skirtų lėšų naudojimas pagal esamą sąmatą.
Asmenų skundų dėl teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, teisėjų,
teismo tarnautojų ir kitų darbuotojų darbo kultūros, tarpusavio santykių bei etikos teismo pirmininkas
2017 metais negavo.
Vadovaujantis Administravimo teismuose nuostatais, patvirtintais Teisėjų tarybos 2015 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) „Dėl administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo“,
pateikta informacija Nacionalinei teismų administracijai ir Kauno apygardos teismui gruodžio 31 d.
duomenys apie teismo bylų ilgo nagrinėjimo priežastis ir jų šalinimo veiksnius bei taikytos ir kitos
vidinio administravimo priemonės:
✓ analizuota išnagrinėtos bylos su apeliacinio teismo intervencija, apeliacinės instancijos
teismo sprendimuose nurodytos pakeitimo/panaikinimo priežastys;
✓ inicijuotas 1 neplaninis patikrinimas;
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✓ tinkamam teismo reorganizacijos pasirengimui, teismo pirmininkas įsakymu paskyrė
atsakingus asmenis už metinės inventorizacijos atlikimą, teismo archyvo, buhalterinės apskaitos
sutvarkymą, viešųjų pirkimų organizavimą bei jų veiklą kontroliuojančius asmenis, nustatė raštiškų
ataskaitų pateikimo laikotarpius bei terminus apie atliktus darbus.
Išoriniai subjektai 2017 metais Teismo veiklos netikrino.
PROFESINIŲ GEBĖJIMO TOBULINIMAS
Visuomenėje vykstantys ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, sparčiai besikeičiantys teisiniai
santykiai, narystė Europos Sąjungoje reikalauja nuolat gilinti žinias, kelti profesinę kvalifikaciją, įgyti
daugiau žinių ir patirties. Teisėjų tarybos nutarimu nustatyta teisėjų mokymo organizavimo tvarka ir
įgytų žinių patikrinimo taisyklės. Teisėjų kvalifikacijos kėlimas vyksta pagal Teisėjų tarybos
aprobuotas programas.
Valstybės tarnautojų mokymus reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 45 straipsnis.
Pradėję eiti pareigas karjeros valstybės tarnautojai, kurie prieš tai nėra išklausę įvadinio mokymo
programų, per metus nuo priėmimo į pareigas dienos privalo jas išklausyti. 2017 metais 3 Teismo
karjeros valstybės tarnautojai baigė įvadinį valstybės tarnautojo mokymą, kiti tobulino savo
kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose.

DUOMENYS APIE ŠAKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ
PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMĄ 2017 METAIS
Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė
Lina Antanaitienė

Mokymų
data
teisėja, laikinai einanti 2017-01-(25teismo pirmininko
26)
pareigas
2017-02-02
2017-02-(2023)
2017-03-03
Pareigos

2017-03-(1314)
2017-03-21
2017-03-(2728)

2017-09-29

2.

Loreta Masevičiūtė

teisėja

2017-11-(1516)
2017-02-13

2017-03-24
2017-09-(2122)
2017-10-(25)

Mokymų pavadinimas
Seminaras „Teisėjo emocinė kompetencija ir
asmeninis efektyvumas“;
Apylinkės teismų pirmininkų susirinkimas
Seminaras pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių
teisėjų mokymo programą;
Seminaras-diskusija „Administracinių nusižengimų
kodeksas“;
Seminaras „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas
Lietuvos teismuose“;
Seminaras „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas
Lietuvos teismuose“;
Seminaras „Finansinių nusikaltimų apžvalganaujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos
teisingumo Teismo praktika“;
Pasitarimas aktualiems su Europos orderių projektų
rengimu susijusiems klausimams aptarti;
Seminaras „Geresnis Europos Sąjungos reglamentų
šeimos ir paveldėjimo teisės srityje taikymas“
Seminaras „Teisėtumo ir savavališkumo sulaikymo
draudimo reikalavimai. Prieglobsčio prašytojų
atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už
neteisėtą sienos perėjimą sąlygos. Sulaikymo
būtinumas ir proporcingumas;
Seminaras-diskusija „Administracinių nusižengimų
kodeksas“;
Seminaras „Jurisdikcija santuokos nutraukimo ir tėvų
pareigų bylose“;
Seminaras pagal civilines bylas nagrinėjančių teisėjų
mokymo programą;

Mokymų vieta
Molėtai
Kaunas
Molėtai
Kaunas
Vilnius
Kaunas
Molėtai

Kaunas
Molėtai
Vilnius

Klaipėda
Vilnius
Molėtai
Molėtai
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3.

Arturas Rauktys

teisėjas

2017-10-06
2017-11-(1516)

Seminaras pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių
teisėjų mokymo programą;
Seminaras „Teisėjo elgesys su teismo proceso
dalyviais“;
Seminaras-diskusija „Administracinių nusižengimų
kodeksas“;
Seminaras „Finansinių nusikaltimų apžvalganaujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos
teisingumo Teismo praktika“;
Seminaras „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas
Lietuvos teismuose“;
Seminaras pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių
teisėjų mokymo programą;
Seminaras pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių
teisėjų mokymo programą;
Seminaras „Praktiniai įrodymų rinkimo aspektai
tarptautinėse bylose“;
Seminaras „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas
Lietuvos teismuose“;
Seminaras „Finansinių nusikaltimų apžvalganaujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos
teisingumo Teismo praktika“;
Seminaras „Psichologinė parama nukentėjusiesiems
ir liudytojams teismo procese“;
Seminaras „Priverstinis išieškomų piniginių lėšų
nurašymas“;
Pasitarimas aktualiems su Europos orderių projektų
rengimu susijusiems klausimams aptarti;
Seminaras „Žmogaus teisių užtikrinimas“;
Seminaras „Geresnis Europos Sąjungos reglamentų
šeimos ir paveldėjimo teisės srityje taikymas“

2017-04-07
2017-04-14

Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas

2017-10-(2325)
2017-03-(2223)
2017-03-24
2017-03-(2728)

2017-03-29

4.

Judita Sungailaitė

teisėja

2017-10-(2325)
2017-02-(2023)
2017-06-(1617)
2017-03-21
2017-03-(2728)

2017-04-(0404)
2014-04-26
2017-09-29

5.

Rasa Balčiuvienė

teisėjo padėjėja

Molėtai
Klaipėda
Molėtai

Kaunas
Molėtai
Molėtai
Barselona
(Ispanija)
Kaunas
Molėtai

Molėtai
Kaunas
Kaunas
Vilnius
Molėtai

Kaunas
Kaunas
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6.

Ginta Balčiūnienė

teisėjo padėjėja

7.

Laura Marcinkevičienė

teisėjo padėjėja

2017-04-21
2017-04-28
2017-11-06
2017-11-17
2017-12-01
2017-03-03
2017-09-29

8.

Žaneta Šneideraitytė

teisėjo padėjėja

2017-12-14

9.

Jūratė Ižganaitytė

vyresnioji specialistė
(finansininkė)

2017-01-12
2017-02-06
2017-08-29
2017-09-25
2017-10-10

10.

Audronė Matusienė

teismo administracijos 2017-02-03
sekretorė
2017-08-29
2017-11-15
2017-11-22
2017-12-14

11.

12.

Rūta Andriukevičienė

Eglė Kukienė

vyresnioji specialistė
(raštinės veiklos
koordinavimui)
posėdžių sekretorė

2017-06-30
2017-10-10
2017-11-22
2017-11-24
2017-04-07
2017-04-14
2017-04-21

Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Seminaras-diskusija „Administracinių nusižengimų
kodeksas“;
Pasitarimas aktualiems su Europos orderių projektų
rengimu susijusiems klausimams aptarti
Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema
(LITEKO) mokymai
Seminaras „BAFVS duomenų eksportas į VSAKIS“;
Seminaras „Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“;
Konsultacija Darbo kodekso klausimais;
Seminaras „Mokesčiai, apskaita ir naujasis Darbo
kodeksas. Pakeitimų įgyvendinimas 2017-2018 m.“;
Tikslinės konsultacijos dėl Buhalterinės apskaitos ir
finansų valdymo sistemos duomenų perkėlimo nuo
2018-01-01
Teismų atstovų spaudai suvažiavimas;
Konsultacija Darbo kodekso klausimais;
Konferencija „Teismų reforma: kas laukia 2018
metais?“;
Atstovų ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
susirinkimas;
Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema
(LITEKO) mokymai
Kauno apygardos teismų archyvų vedėjų pasitarimas;
Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO)
mentorių mokymai;
Kauno apygardos teismų raštinių vedėjų pasitarimas;
Teismų raštinės vedėjų suvažiavimas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas

Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Alytus
Vilnius
Vilnius
Kaunas
Kaunas
Vilnius

Vilnius
Kaunas
Vilnius
Kaunas
Alytus
Kaunas
Vilnius
Kaunas
Vilnius
Kaunas
Kaunas
Kaunas
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2017-04-28
2017-10-05
13.

Jurgita Leškevičienė

posėdžių sekretorė

2017-10-05

14.

Alma Žukauskienė

archyvarė

2017-06-30
2017-12-14

Įvadinis valstybės tarnautojų mokymas
Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema
(LITEKO) mokymai
Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema
(LITEKO) mokymai
Kauno apygardos teismų archyvų vedėjų (archyvarų)
pasitarimas;
Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema
(LITEKO) mokymai

______________________________

Kaunas
Vilnius
Vilnius
Kaunas
Alytus
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DUOMENYS APIE TEISME NAGRINĖTAS BYLAS IR DOKUMENTUS
Teisme per 2017 metus buvo išnagrinėta 222 baudžiamosios bylos, 1568 civilinės bylos, 385
administracinių nusižengimų bylos, 3 prašymai dėl proceso atnaujinimo, 107 teikimai baudžiamųjų
bylų vykdymo procese, 115 prašymų civilinių bylų vykdymo procese, 107 prašymai administracinių
nusižengimų bylų procese, atlikta 239 ikiteisminio tyrimo veiksmai.
2017 metais apylinkių teismuose darbo krūvis – 43,34. Šakių rajono apylinkės teisme darbo
krūvis buvo - 45,12. Lyginant su 2016 metais, darbo krūvis šiek tiek sumažėjo (2016 metais darbo
krūvis apylinkių teismuose buvo 49,41, o Šakių rajono apylinkės teisme – 47,97).
Teisėjų darbo krūviai teismuose skaičiuojami, vadovaujantis Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio
27 d. nutarimu Nr. 13P-148-(7.1.2.) patvirtintu Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašu.
Skaičiuojant darbo krūvį vertinamos bylos, turinčios Lietuvos teismų informacinėje sistemoje
(toliau – LITEKO) įvestą bylos išnagrinėjimo įvykį, kurio data sutampa su bylos numeryje nurodytais
metais. Jei byla turi daugiau nei vieną bylos išnagrinėjimo įvykį, ji apskaitoma pagal paskutinio
LITEKO įvesto išnagrinėjimo įvykio datą. Skaičiuojant darbo krūvį taip pat vertinami ikiteisminio
tyrimo dokumentai, LITEKO atitinkamo dokumento kortelėje turintys požymį apie ikiteisminio
tyrimo veiksmo atlikimo rezultatą.
Teismo darbo krūvis, parodantis kiek bylų ir savarankiškų ikiteisminio tyrimo dokumentų
vidutiniškai išnagrinėjo kiekvienas teisme dirbantis teisėjas, skaičiuojamas pagal aritmetinį visų
teisme dirbančių teisėjų šio aprašo nurodyta tvarka apskaičiuotų darbo krūvių vidurkį.
Vadovaujantis teismo pirmininko įsakymu patvirtintu Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų
kolegijų sudarymo taisyklių aprašu bei teismo pirmininko įsakymu nustatytais rodikliais kalendorinių
metų laikotarpiu darbo krūvis buvo mažintas 20 procentų teisėjai Linai Antanaitienei, laikinai
einančiai teismo pirmininko pareigas (už organizacinės, administracinės veiklos priežiūrą teisme).
CIVILINĖS BYLOS
2017 metais Teisme buvo gautos 1562 civilinės bylos, likutis metų pradžioje buvo 141 civilinė
byla. 2017 metais išnagrinėtos 1574 civilinės bylos bylos, iš jų:
- dėl teismo įsakymo išdavimo – 677;
- supaprastinto proceso tvarka – 263;
- dėl proceso atnaujinimo – 3;
- ypatingaja teisena – 237;
- ginčo teisena – 370;
- dokumentinio proceso tvarka – 23.
1528 civilinės bylos buvo išnagrinėtos iki 6 mėn., 8 civilinių bylų nagrinėjimas truko 12 mėn.
ir ilgiau. Lyginant su 2016 metais, 2017 metais 152 civilinėmis bylomis išnagrinėta mažiau.
Išnagrinėta prašymų civilinių bylų vykdymo procese – 115. Tai 90 prašymų išnagrinėta
daugiau negu 2016 metais.
2017 metais daugiausiai išnagrinėta civilinių bylų, kuriose keliami reikalavimai susiję su
prievolių teise ir bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių.
2017 metais vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais – 1.03, 2016 metais vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė buvo – 1.00
2017 metais apeliacinės instancijos teismui buvo apskųsta 13 sprendimų: iš jų pakeisti 3
sprendimai ir panaikinti 2 sprendimai. Bendras teismo priimtų sprendimų stabilumas 2017 metais 99,88%. 2016 metais sprendimų stabilumas buvo 99,94%.
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS
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2017 metais Teisme buvo gautos 235 baudžiamosios bylos, likutis metų pradžioje buvo 19
baudžiamųjų bylų. 2017 metais išnagrinėtos 222 baudžiamosios bylos. Tai 40 bylų daugiau nei
išnagrinėta 2016 metais. Priimant nuosprendį išnagrinėta 118 bylų, priimant baudžiamąjį įsakymą –
92 bylos, nutrauktos 4 bylos, privataus kaltinimo bylų išnagrinėta 4, pagal bendrąsias proceso
taisykles – 64 bylos, dėl privečiamųjų medicinos priemonių taikymo išnagrinėta 1 byla ir priimant
nutartį 3 bylos.
Išnagrinėta teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese – 107. Taii 21
teikimu/prašymu mažiau nei išnagrinėta 2016 metais.
Daugiausiai baudžiamųjų bylų išnagrinėta dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai, dėl
nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui.
Iš viso 2017 metais nuteista 157 asmenys, iš jų 154 už nusikaltimus ir 3 už baudžiamuosius
nusižengimus. Už nusikaltimus nuteistos 8 moterys ir 24 nepilnamečiai asmenys.
2017 metais vidutinė bylos magrinėjimo trukmė, mėnesiais – 1.46. 2016 metais vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė, mėnesiais buvo 1.37.
Apeliacine tvarka buvo apskųsta 25 nuosprendžiai, iš jų 3 panaikintas ir 6 pakeisti. Bendras
teismo priimtų nuosprendžių stabilumas 97,54 %. 2016 metais nuosprendžių stabilumas buvo
99,05%.
IKITEISMINIO TYRIMO TEISĖJO FUNKCIJŲ ATLIKIMAS
2017 metais ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas Teisme atliko teisėja Loreta Masevičiūtė, o
kitiems teismo teisėjams šios funkcijos buvo pavestos atlikti atsiradus būtinumui, budėjimų poilsio ir
švenčių dienomis metu.
Teisėjai, atlikdami įstatymų reglamentuotas ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, išnagrinėjo
239 ikiteisminio tyrimo dokumentų, t. y. 15 dokumentų daugiau nei 2016 metais.
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMO BYLOS
2017 metais Teisme buvo gautos 366 administracinių nusižengimų (toliau – AN) bylos, likutis
metų pradžioje buvo 33 AN bylos. 2017 metais Teisme buvo baigtos 385 AN bylos. 2016 metais
buvo išnagrinėta 712 administracinių teisės pažeidimų bylų.
2017 metais išnagrinėti 107 prašymai AN bylų vykdymo procese. Tai 55 prašymais daugiau
nei išnagrinėta 2016 metais.
2017 metais vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais – 0.70. 2016 metais vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė buvo 0.56.
Teisme išnagrinėtose AN bylose asmenys daugiausiai buvo traukiami atsakomybėn už
nusižengimus, susijusius su vaikais ir šeima, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką, į nustatytą valdymo
tvarką, už nusižengimus, susijusius su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais bei
nusižengimus, susijusius su transportu ir kelių ūkiu.

TEISĖJŲ DARBO STATISTINĖ ANALIZĖ
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Teisėja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas, Lina Antanaitienė
2017 metais teisėja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas, Lina Antanaitienė išnagrinėjo:
55 baudžiamąsias bylas, iš jų: 1- dėl tarptautinės sankcijos pripažinimo, 1 – privataus kaltinimo byla,
3 – kuriose kaltinamieji buvo nepilnamečiai asmenys, 16 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų
vykdymo procese; 99 administracinių nusižengimų bylas, iš jų 1 prašymas sankcionuoti nutarimą 18
prašymų vykdymo procese; 357 civilines bylas.
Teisėja Loreta Masevičiūtė
2017 metais teisėja Loreta Masevičiūtė išnagrinėjo: 88 baudžiamąsias bylas, iš jų: 2- dėl
tarptautinės sankcijos pripažinimo, 1 – privataus kaltinimo byla, 5 – kuriose kaltinamieji buvo
nepilnamečiai asmenys, 30 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese; 143
administracinių nusižengimų bylas, iš jų 28 prašymai vykdymo procese; 450 civilinių bylų.
Teisėjas Arturas Rauktys
2017 metais teisėjas Arturas Rauktys išnagrinėjo: 105 baudžiamąsias bylas, iš jų: 1- dėl
tarptautinės sankcijos pripažinimo, 2 – privataus kaltinimo byla, 9 – kuriose kaltinamieji buvo
nepilnamečiai asmenys, 36 teikimus ir prašymus baudžiamųjų bylų vykdymo procese; 132
administracinių nusižengimų bylas, iš jų 36 prašymai vykdymo procese; 443 civilines bylas.
Teisėja Judita Sungailaitė
2017 metais teisėja Judita Sungailaitė išnagrinėjo 81 baudžiamąsias bylas, iš jų: 1- dėl
tarptautinės sankcijos pripažinimo, 7 – kuriose kaltinamieji buvo nepilnamečiai asmenys, 21
teikimą/prašymą baudžiamųjų bylų vykdymo procese; 118 administracinių nusižengimų bylų, iš jų
27 prašymai vykdymo procese; 436 civilines bylas.
2017 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA
Teismo darbo efektyvumas ir našumas priklauso nuo tinkamo materialinio aprūpinimo. Toks
aprūpinimas turi būti pakankamas ir pastovus.
2017 metais Teismas finansuotas iš vieno finansavimo šaltinio – valstybės biudžeto lėšų.
Teismas iš valstybės biudžeto gavo ir pagal tikslinę paskirtį panaudojo 373,3 tūkst. Eur, iš jų:
- 255,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;
- 78,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms;
- 39,7 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms;
- 0,4 tūkst. Eur socialinėms išmokoms.
Teismui skirtų asignavimų nepakako. Metų pabaigoje susidarė 15,0 tūkst. Eur darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo mokėtinų sumų likutis, iš jų: teismo darbuotojams darbo
užmokesčiui už gruodžio mėnesį - 7,3 tūkst. Eur, Valstybinio socialinio draudimo valdybai – 5,5
tūkst. Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 2,2 tūkst. Eur..
Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas metų pabaigoje buvo 1,7 tūkst. Eur. Didžiąją dalį
mokėtinų sumų sudarė skola už šilumos tiekimą UAB Šakių šilumos tinklai (1,0 tūkst. Eur) ir už ryšių
paslaugas AB Lietuvos paštas (0,6 tūkst. Eur).
2017 metais Nacionalinė teismų administracija Teismui perdavė valdyti ilgalaikį materialųjį ir
nematerialųjį turtą už 48,9 tūkst. Eur ir atsargų už 1,8 tūkst. Eur bei centralizuotai apmokėjo 5,4 tūkst.
Eur už teismo ekspertizes.
TEISMO VEIKLOS VIEŠINIMAS, ATSTOVŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
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Teismas bendradarbiaudamas su mokymo įstaigomis, dalyvaudamas įvairiuose projektuose ar
renginiuose, siekia didinti visuomenės pasitikėjimą teismų sistema, plačiau ir iš arti visuomenę
supažindinti su teisėjo bei teismo darbu, dalintis gerąją praktika bei žiniomis.
2017 m. spalio 4 d. Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo organizuotas
renginys „Teisėjas ir senjoras“, kuriame dalyvavo teisėja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas,
Lina Antanaitienė ir teisėjo padėjėja Laura Marcinkevičienė.
2017 m. spalio 25 dieną, minint Europos teisės dieną, atvėrėme duris visiems, kam reikalinga
teisinė konsultacija renginyje „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“. Nemokamas teisines
konsultacijas teikė profesionalūs teisininkai, advokatai ir teismo teisėjo padėjėjai.

2017 m. spalio 27 dieną, minint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną, Teisme lankėsi
Šakių rajono mokyklų I-IV klasių mokiniai. Teisėja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas, Lina
Antanaitienė papasakojo vaikams apie Lietuvos valstybinės vėliavos ir Lietuvos valstybės herbo
naudojimą Lietuvos Respublikos teismų posėdžių salėse, kaip tampama teisėju, pristatė Nacionalinės
teismų administracijos jaunimui išleistą komikso knygelę „Teismiesčio byla: kaip Elzė ir Kajus
padėjo rasti teisingumą“.

2017 m. lapkričio mėnesį teisėja Judita Sungailaitė dalyvavo Nacionalinės teismų
administracijos ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto organizuotuose „Gatvės teisė“
renginiuose Šakių ir Kauno miestų mokyklose.
2017 m. lapkričio 20 d. Teismas organizavo konferenciją „Vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros naujovės“, kurioje pranešimus skaitė nevyriausybinių organizacijų atstovai, psichologai ir
teismo atstovė-teisėja Judita Sungailaitė.
2017 m. gruodžio 15 d. Praėjusiais metais Seimas nutarė gruodžio 15-ąją paskelbta atmintina
Lietuvos teismų diena. Lietuvos teismų dienos įtvirtinimo tikslas – pagerbti ir priminti visuomenei
apie teismus, jų įnašą į valstybės ir visuomenės klestėjimą bei gerovę, taip pat paskatinti teisėjus ir
kitus teismų sistemos darbuotojus labiau susitelkti sprendžiant Lietuvos valstybei kylančius naujus
iššūkius.
Pirmą kartą ši diena buvo paminėta ir Šakių rajono apylinkės teisme. Teisėja, laikinai einanti
šio teismo pirmininko pareigas, apžvelgė teismų istoriją, pristatė Teismo darbą, kolektyvui padėkojo
už
pastangas
ir
rezultatus,
prisidedant
prie
teismų
sistemos
tobulinimo.
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Teisėjo padėjėja Laura Marcinkevičienė suorganizavo viktoriną-konkursą, kurio metu teismo
darbuotojai, pasiskirstę į dvi komandas, turėjo progos pademonstruoti savo žinias.
Teismas nuolat bendravo su rajono žiniasklaidos atstovais, teikė informaciją į jų raštiškus bei
žodinius prašymus, užklausimus, paklausimus, rengė pranešimus spaudai. Šakių rajono apylinkės
teismo vieša informacija, skirta visuomenei, buvo talpinama, atnaujinama ir skelbiama Kauno
apygardos teismo interneto tinklalapyje adresu http://kat.teismai.lt/lt/sakiu-rajono-apylinkesteismas.html.

TEISMO TRADICIJOS

2017 m. lapkričio 6 d. Ne pirmus metus visoje respublikoje tradicija tampa „Pyragų diena“.
Jos idėja – ragaujant pyragus, bendraujant su kolegomis dar ir paaukoti pinigų, už kuriuos galėtų
išsipildyti vargstančiųjų svajonės. Teismo darbuotojai taip pat šią dieną vaišinosi kolegų gamintais
gardėsiais ir dosniai aukojo lėšas.
2017 m. gruodžio mėnesį projekto „Vaikų svajonės“ metu teismo darbuotojai įgyvendino
vaiko svajonę.
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TEISMO VEIKLOS APIBENDRINIMAS
Teismas kiekvienoje demokratinėje visuomenėje, o taip pat ir Lietuvoje, yra ta institucija, kuriai
tenka išskirtinis vaidmuo saugant žmogaus teises ir laisves nuo galimų pažeidimų, todėl teisingumą
Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis).
Teisėjas ir teismai yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo. Teismų ir
teisėjų nepriklausomumas yra svarbus demokratinės teisinės valstybės organizacijos ir veiklos
principas. Teismas bylas nagrinėja, laikydamaswis proceso šalių lygiateisiškumo, teisės į teisinę
pagalbą, tinkamą, operatyvų, ekonomišką procesą, teisės būti išklausytam, rungimosi, nekaltumo
prezumpcijos, teismo nešališkumo, teismo proceso viešumo, betarpiškumo ir draudimo
piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principų.
Lietuvos Respublikos įstatymai įpareigoja teismą informuoti visuomenę apie teismo veiklą.
Šioje veiklos apžvalgoje apibendrinome Šakių rajono apylinkės teismo veiklą 2017 metais įvairiose
srityse. Tokiu būdu siekiame užtikrinti, kad teismo veikla būtų skaidri ir įgyvendintų konstitucinį
principą, nustatantį pareigą, kad visos valstybinės institucijos tarnautų žmonėms. Kas vyksta teisme,
konkrečioje byloje visuomenė turi realių galimybių žinoti, nes tai garantuoja įstatymai. Tai ir teismo
proceso viešumas, viešas teismo sprendimų skelbimas, galimybė susipažinti su viešai išnagrinėtomis
bylomis, informacijos teikimas visuomenei.
Apibendrinant 2017 metų Šakių rajono apylinkės teismo veiklą, pažymėtina, kad ji buvo sklandi.
Tai sąlygoja nuolatinis teisėjų mokymas, teismo veiklos kasmetinė analizė, pastebėtų trūkumų
šalinimas. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisėjų darbo krūvis nuolat didėja, gaunamų bylų ir
dokumentų skaičius augo. Palyginti su 2016 metais, 2017 metais teismas išnagrinėjo žymiai daugiau
baudžiamųjų, civilinių bei administracinių nusižengimų bylų (įskaitant vykdymo procese). Nors 2017
metais lėšų kartais pritrūkdavo ne tik atlyginimams, bet ir elementariausiems dalykams - pašto
išlaidoms, popieriui, kitiems darbuotojų poreikiams, tačiau visi teismo darbuotojai visais būdais
stengėmės taupyti, kad išvengti didelių skolų.
Džiugu, kad nepaisant finansinių nepriteklių, praėję metai buvo darbingi ir privertė galvoti ne
tik, kaip produktyviai dirbti, bet ir kaip taupyti sunkmečio sąlygomis.

__________________

