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Įžangos žodis
2019 metais Marijampolės apylinkės teismas antrus metus dirbo po 2018
metais įvykusio teismų reorganizavimo, kuomet į vieną bendrą teismą buvo sujungti keturi
teismai. Šiuo metu Marijampolės apylinkės teismą sudaro keturi teritoriniai padaliniai – teismo
rūmai, veikiantys Marijampolėje (Kauno g. 8, Marijampolė), Vilkaviškyje (Vilniaus g. 9,
Vilkaviškis), Šakiuose (Bažnyčios g. 6, Šakiai) ir Jurbarke (Vytauto Didžiojo g. 21, Jurbarkas).
Teismo veikla 2019 metais buvo organizuojama vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais teismų veiklą, teisingumo vykdymą, viešąjį administravimą ir kt. Veikla
buvo planuojama sudarant Strateginį veiklos planą ir Teismo organizacinės veiklos priežiūros
planą. Teisme buvo nuolat vykdomos veiklos priežiūros priemonės: patikrinimai,
susirinkimai, pasitarimai, monitoringas ir kitos priemonės.
Teismo pirmininkas Laimondas Noreika, apibendrindamas 2019 metų veiklą,
teigia: „Įgyvendinant teismo pirmininkui priskirtas vidinio administravimo funkcijas, teismo
pirmininkui 2019 metais vienas svarbiausių uždavinių buvo užtikrinti sklandų viso teismo
darbą. Labai svarbu buvo pasiekti darnų veiklos suderinimą visuose teismo rūmuose, darbo
krūvio tarp teismo rūmų suvienodinimą. Siekta, kad visi darbuotojai, tiek teisėjai, tiek teisėjų
padėjėjai ar teismo raštinės darbuotojai vienodai jaustų atsakomybę, siekiant bendro tikslo
įgyvendinant pagrindinę teismų funkciją – teisingumo įgyvendinimą. Svarbu buvo teismo
veikla prisidėti prie visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimo.
Cituojant romėnų istoriką Titą Livijų, „Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo
smulkmenų“, todėl svarbu, kad visi darbuotojai jaustųsi vieno bendro kolektyvo nariais.
Siekiant išsiaiškinti darbuotojų lūkesčius, nuomonę teismo darbo organizavimo klausimais,
teisme buvo atlikta anoniminė mikroklimato apklausa. Galiu pasidžiaugti, kad iš apklausoje
pateiktų atsakymų galima buvo daryti išvadas, kad darbuotojai darbu Marijampolės apylinkės
teisme yra patenkinti, mikroklimatas jame yra geras.“
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Bylų nagrinėjimo teisme tendencijos, statistika

Marijampolės apylinkės teisme per 2019 metus iš viso gauta 12 295 bylos, kai tuo
tarpu 2018 metais tuo pačiu laikotarpiu buvo gauta 13 769 bylos (t. y. 2019 metais gauta
12 % mažiau bylų)1.
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Civilinės bylos
Civilinių bylų Marijampolės apylinkės teisme gauta ir išnagrinėta daugiausia.
Per 2019 metus gauta 8695 civilinės bylos, tame skaičiuje ir prašymai civilinių bylų vykdymo
procese. Atitinkamai teismo rūmuose: Marijampolės – 4651 byla, Vilkaviškio – 1579 bylos,
Šakių – 1195 bylos, Jurbarko – 1269 bylos. Per 2019 metus iš viso išnagrinėta 8364 civilinės
bylos, išnagrinėti 9 prašymai dėl proceso atnaujinimo, išnagrinėta 385 prašymai civilinių bylų
vykdymo procese.
Teisminė mediacija buvo paskirta 10 civilinių bylų.
TEISMINĖ MEDIACIJA
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Baudžiamosios bylos
2019 metais Marijampolės apylinkės teisme gauta 2008 baudžiamosios bylos
bei teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, t. y. 7,77 % mažiau nei 2018
metais tuo pačiu laikotarpiu. Atitinkamai kiekvienuose teismo rūmuose: Marijampolės – 981
byla, Vilkaviškio – 496 bylos, Šakių – 258 bylos, Jurbarko – 273 bylos. Per 2019 metus
išnagrinėta 1130 baudžiamųjų bylų, 865 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo
procese.

Baudžiamųjų bylų bei teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo
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Administracinių nusižengimų bylos
2019 metais gauta 1592 administracinių nusižengimų bylos, prašymai sankcionuoti
nutarimą ir prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese, t. y. 8,29 % mažiau
nei 2018 metais tuo pačiu laikotarpiu. Atitinkamai teismo rūmuose: Marijampolės – 765 bylos,
Vilkaviškio – 323 bylos, Šakių – 287 bylos, Jurbarko – 218 bylos. Per 2018 metus
Marijampolės apylinkės teisme iš viso išnagrinėta 1510 administracinių nusižengimų bylų.
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Ikiteisminio tyrimo veiksmai
Marijampolės apylinkės teisme per 2019 metus iš viso gauta 2080 ikiteisminio tyrimo
dokumentų, kai tuo tarpu 2018 metais – 2098. Marijampolės rūmų teisėjas, atliekantis
ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, 2019 metais gavo 1277 procesinius dokumentus dėl
ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo. Vilkaviškio rūmuose gauta 266 ikiteisminio tyrimo
dokumentai, Šakių rūmuose – 256, Jurbarko rūmuose – 281.

Ikiteisminio tyrimo veiksmai
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Nuotolinės vaizdo konferencijos
Surengti nuotolines vaizdo konferencijas Marijampolės apylinkės teisme yra
galimybė Marijampolės rūmuose ir Vilkaviškio rūmuose, kuriuose nuo 2015 metų veikia
speciali techninė įranga.
Nuotolinio teismo posėdžio metu proceso dalyvis turi galimybę televizoriaus ar
kompiuterio ekrane tiesiogiai stebėti kitoje vietoje vykstantį teismo posėdį, atsakyti arba
pateikti klausimų, pasidalinti dokumentais su kitapus ekrano esančiais proceso dalyviais.
Pastariesiems nuotoliniame teismo posėdyje dalyvaujantis asmuo taip pat yra matomas ir jie
turi galimybę pateikti jam klausimų, pasidalinti turimais dokumentais ar kita medžiaga.
Saugiau – užtikrinamas įslaptintų liudytojų, asmenų, kuriems dalyvavimas teismo posėdyje
kelia didelę psichologinę įtampą, saugumas. Pigiau – taupomas proceso dalyvių laikas ir
pinigai (kelionės, pervežimo išlaidos).
Kauno apygardos teisme saugoma kilnojamoji vaizdo konferencijų įranga, kuria
pagal poreikį gali būti pristatyta į bet kurį apygardos teritorijoje esantį teismą ar kitą vietą, jei
proceso dalyvis dėl svarbių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį. 2019 metais
Marijampolės apylinkės teismas šia galimybe nepasinaudojo.
Dauguma vaizdo konferencijų Marijampolės apylinkės teisme organizuojama
nagrinėjant baudžiamąsias bylas bei atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus. Daugėja atvejų,
kai vaizdo konferencijos organizuojamos nagrinėjant civilines bylas. Dažniausiai nuotolinių
vaizdo konferencijų surengiama su įkalinimo įstaigomis. Per 2019 metus Marijampolės
rūmuose buvo suorganizuota 150 nuotolinių vaizdo konferencijų, o Vilkaviškio rūmuose – 100
nuotolinio vaizdo konferencijų.

NUOTOLINĖS VAIZDO KONFERENCIJOS
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Psichologo veikla
2019 metais psichologai minėjo veiklos Lietuvos teismuose penkmetį. Įgyvendinant
įstatymų reikalavimą Marijampolės apylinkės teisme psichologas dirbti pradėjo 2018 metais
ir aktyviai įsiliejo į psichologų darbą. Lietuvos teismuose dirbantys psichologai nuolat
bendradarbiauja, dalinasi darbo patirtimi, sprendžia iškylančius aktualius darbo klausimus.
Vienas geriausių bendradarbiavimo būdų – darbo susitikimai. 2019 metais kovo mėnesį
psichologai darbo susitikimą surengė Marijampolės apylinkės teisme, kurio metu buvo aptarti
sudėtingi apklausų atvejai, nepilnamečių apklausų teismuose praktikos pokyčiai po 2018 m.
liepos 1 d. prasidėjusios vaiko teisių apsaugos reformos, Nacionalinės teismų administracijos
organizuojamų kvalifikacijos kėlimo mokymo teismų psichologams turinys, kiti aktualūs
teismo psichologų darbo klausimai.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. psichologas dalyvavo123 nepilnamečių
asmenų apklausose. Iš jų:
•

Ikiteisminiame procese – 66 (42 Marijampolės, 22 Vilkaviškio, 2 Šakių rūmuose).

•

Civilinėse bylose – 40 (23 Marijampolės, 13 Vilkaviškio, 4 Šakių rūmuose).

•

Baudžiamajame procese – 17 (4 Marijampolės, 11 Vilkaviškio, 1 Šakių, 1 Lazdijų
rūmuose).

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.

2019 metais teisme dirbo 26 teisėjai (atitinkamai Marijampolės rūmuose – 13,
Vilkaviškio rūmuose – 5, Šakių ir Jurbarko rūmuose – po 4 teisėjus);
64 valstybės tarnautojai (atitinkamai Marijampolės rūmuose – 32, Vilkaviškio
rūmuose – 12, Šakių rūmuose 11 ir Jurbarko rūmuose – 9 valstybės tarnautojai);
37 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (atitinkamai Marijampolės
rūmuose – 18, Vilkaviškio rūmuose – 7, Šakių rūmuose – 7 ir Jurbarko rūmuose – 5
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).
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Iš viso Marijampolės apylinkės teisme dirbo 127 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
2019 metais Marijampolės apylinkės teismo teisėjai dalyvavo Nacionalinės teismų
administracijos bei kitų institucijų organizuotuose 37 seminaruose (81 dalyvis), vyko į
tarptautinius teisėjams organizuojamus kvalifikacijos kėlimo renginius: 1 teisėjas dalyvavo
2019 m. kovo 13–14 d. Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) Prahoje (Čekija)
organizuotame seminare „Brussels I Regulation - Jurisdiction and the Recognition and
Enforcement of Judgements in civil matters – Basic/introductory level – CI/2019/02“, 1
teisėjas dalyvavo EJTN 2019 m. gegužės 27–28 d. Tryre (Vokietija) organizuotuose
mokymuose „EU Environmental Law“, 1 teisėjas vyko į EJTN 2019 m. rugsėjo 12–13 d.
Bukarešte (Rumunija) organizuotą seminarą „Freedom of Speech“, 1 teisėjas vyko į Europos
Komisijos 2019 m. rugsėjo 16–17 d. Liublianoje (Slovėnija) organizuotą įžanginį susitikimą
dėl Šeimos teisės mokymų „HELP Cross-border launch of course on Family Law and Human
Rights“ ir 1 teisėjas dalyvavo Europos teisminio tinklo (EJN) Briuselyje (Belgija) 2019 m.
birželio 20–21 d. organizuotą 75-ąjį Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose
narių susitikimą.
2019 metais Marijampolės apylinkės teismo valstybės tarnautojai dalyvavo
25 Nacionalinės teismų administracijos ir kitų mokymų organizatorių seminaruose (84
dalyviai). Teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo 5 seminaruose,
kuriuos organizavo Nacionalinė teismų administracija ir kiti mokymų organizatoriai (9
dalyviai).

37
SEMINARAI TEISĖJAMS

5
TARPTAUTINIAI
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO RENGINIAI

5
SEMINARAI DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS
PAGAL DARBO SUTARTIS

25
SEMINARAI VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS
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Asmenų aptarnavimas teisme ir jo kokybės standarto
laikymasis
Marijampolės apylinkės teisme yra įdiegtas Asmenų aptarnavimo teismuose
standartas, kuris šiais metais, po 2018 m. įvykusios teismų reformos, buvo atnaujintas.
Standartų nuostatų laikymasis – būtinas visiems teisme dirbantiems asmenims,
bendraujantiems ne tik su į teismą besikreipiančiais asmenimis, bet ir su kolegomis.
Vadovaujantis Marijampolės apylinkės teismo asmenų aptarnavimo kokybės
monitoringo tvarkos aprašu, vykdant asmenų aptarnavimo kokybės stebėseną ir vertinimą,
Marijampolės apylinkės teisme atliktas 2019 metų išorinis asmenų aptarnavimo kokybės
monitoringas, pasirenkant jo įgyvendinimo būdą – apsilankiusių teisme asmenų aptarnavimo
kokybės vertinimo anketų užpildymą tiek elektroniniu būdu, tiek teismo patalpose.
Atlikus monitoringą buvo parengta ataskaita apie 2019 metų asmenų aptarnavimo
Marijampolės apylinkės teisme kokybę. Remiantis ataskaita, 2019 metais asmenų
aptarnavimo Marijampolės apylinkės teisme kokybės įvertinimas 1–5 balų sistemoje yra 4,65.
Tai bendras visų teismo rūmų rodiklis. Šis rodiklis atskiruose rūmuose skiriasi: Marijampolės
rūmuose – 4,73, Vilkaviškio rūmuose – 4,61, Jurbarko rūmuose – 4,29, Šakių rūmuose –
4,88.

✓ ☺





Strateginių tikslų įgyvendinimas
Teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių
gynimą kaip pirmosios instancijos teismui. Šiam tikslui įgyvendinti teismas vykdo programą
„Teisingumo vykdymas“.
Lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas
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Strateginio tikslo įgyvendinimas matuojamas efekto vertinimo kriterijais. Kadangi
efekto kriterijai turi matuoti strateginio tikslo įgyvendinimo poveikį visai visuomenei, rengiant
strateginio planavimo tobulinimo teismuose metodiką buvo apibendrinta rekomendacija, kad
poveikį visai visuomenei sukuria ne atskiras teismas, o teismų sistema (ypač atsižvelgiant į
tai, kad galutinis rezultatas dažnai pasiekiamas tik po kelių instancijų teismų sprendimų).
Atsižvelgiant į minėtą rekomendaciją, strateginio tikslo pažangai matuoti, teismas 2019
metams nustatė 2 (du) strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus:
Visuomenės pasitikėjimas teismais (proc.);
Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis (proc.).
Grafikas. Visuomenės pasitikėjimas teismais, proc.
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Pirmojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami
visuomenės nuomonės apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys (procentine išraiška), iš
kurių matyti, jog visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklis 2019 metais lyginant su 2018
metais nukrito 6,27 proc. Didžiausią įtaką visuomenės pasitikėjimui įtakos turėjo 2019 metais
prasidėjęs teisėjų korupcijos skandalas.
Grafikas. Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis, proc.
104
102
100
98
96
94
92
90
88
Planas
Faktas

2016
100
100,36

2017
100
101,64

2018
100
101,21

2019
100
100,39

2020
100

2021
100

2022
100

15

Antrojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami
Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (procentine išraiška). Šis rodiklis
rodo, ar teismas išnagrinėja tokį bylų kiekį, kokį gauna per ataskaitinį laikotarpį. Kadangi šis
rodiklis viršija planą, t. y. 100 procentų, todėl laikytina, kad teisme tiek per ataskaitinį
laikotarpį, tiek trijų metų laikotarpyje, išnagrinėjama daugiau bylų negu gaunama, t. y.
atitinkamai mažinant ataskaitinio laikotarpio pradžios neišnagrinėtų bylų likutį.

Teismo finansai
Marijampolės apylinkės teismas vykdė programą „Teisingumo vykdymas“, kuri yra
finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.
2019 m. metinis asignavimų planas, kai finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto
lėšos, įskaitant patikslinimus – 2 649 000 Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai per ataskaitinį
laikotarpį – 2 648 996,04 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 100 %. Metinis
asignavimų planas, kai finansavimo šaltinis – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – 1 000 Eur.
Gauti ir panaudoti asignavimai – 809,18 Eur, planas įvykdytas 80 procentų, nes surinkta
mažiau pajamų įmokų nei planuota.
Darbo užmokesčio fondas 2019 metais, įskaitant patikslinimus – 2 390 000 Eur,
darbdavio socialinio draudimo įmokos – 87 401 Eur, prekėms ir paslaugoms asignavimų –
161 167 Eur, darbdavio socialinė parama (už 2 nedarbingumo dienas darbuotojams) – 9 432
Eur, materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos – 1 000 Eur.
Teismo mokėtinos sumos 2019 m. sausio 1 d. – 263 240,67 Eur, iš jų darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms – 243 597,27 Eur, prekių ir paslaugų naudojimas
– 19 033,65 Eur. Mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 269 955,32 Eur, iš jų darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms – 234 065,11 Eur, prekių ir paslaugų naudojimas
– 35 787,51 Eur.
Didžiausias išlaidas 2019 metais sudarė:

€ ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 52 475 Eur. Pašto paslaugoms skirta 51 348,86
Eur, mobiliesiems ryšiams 109,40 Eur, fiksuotam ryšiui 932,77 Eur, telefonų aparatų įsigijimui
– 83,97 Eur;

€

komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 63 993,47 Eur. Šildymui apmokėti skirta

42 974,62 Eur, elektros energijai 16 109,42 Eur, vandens tiekimui 1 849,69 Eur, atliekų
tvarkymui 3 059,74 Eur;

€

dokumentų vertimams į/iš užsienio kalbas/ų skirta 15 241,45 Eur.

2019 metais Marijampolės apylinkės teismas iš Nacionalinės teismų administracijos gavo
nemokamai ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina – 20 121,18 Eur, atsargų, kurių įsigijimo
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savikaina – 7 203,06 Eur. Nacionalinė teismų administracija apmokėjo už civilinėse bylose
paskirtas psichiatrijos ekspertizes – 19 463,40 Eur.

Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida
Teismo veiklos skaidrumas ir efektyvumas, atvirumas visuomenei, Marijampolės
apylinkės teisme buvo užtikrinamas organizuojant visuomenei skirtus renginius ir veiklas,
rengiant pranešimus spaudai, teikiant informaciją viešosios informacijos rengėjams apie
visuomenės susidomėjimą sukėlusiose bylose priimtus sprendimus, kitas teismo naujienas ir
įvykius. Interneto svetainėje buvo nuolat atnaujinama informacija apie būsimus įvykius,
numatomas veiklas teisme, Lietuvos teismuose. Informacija teismo informaciniuose
stenduose ir interneto svetainėje 2019 metais buvo periodiškai atnaujinama, siekiant užtikrinti
jos aktualumą ir atitikimą keliamiems reikalavimams.
Interneto svetainėje skyrius „Struktūra ir kontaktai“ papildytas nauja skiltimi
„Karjeros valstybės tarnautojų veiklos užduotys“, skiltyje „Karjera teisme“ nuolat skelbiama
naujausia informacija apie laisvas darbo vietas teisme. Pasikeitus darbuotojams, operatyviai
atnaujinama kontaktinė darbuotojų informacija. Pertvarkyta skiltis „Korupcijos prevencija“,
aiškiau susisteminant ir išdėstant informaciją bei ataskaitas. Atsižvelgiant į Valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams
2019 m. tyrimo rezultatus, atlikti tam tikri pakoregavimai: viršutinė eilutė papildyta skyriumi
„Atviri duomenys“, skiltyje „Paslaugos“ patalpinta asmenų aptarnavimo anketa. Skyriuje
„Asmenų aptarnavimas“ įkeltas poskyris „Gyventojų priėmimas“, kuriame pateikta informacija
apie teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo interesantų priėmimo laiką, įkeltas
poskyris „Bendravimo su teismo pirmininku rekomendacijos“. Į skyrių „Leidiniai“ nuolat
įkeliamos žurnalo „TEISMAI.LT“ elektroninės versijos.
2019 metais gegužės – liepos mėnesiais Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Ūkio ministerijos užsakymu UAB „Rotelas“ atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinimą. Šio vertinimo
duomenimis, Marijampolės apylinkės teismo atitikimo vertinimo kriterijams procentinė
išraiška – 94%.
Parengti ir teismo interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ paskelbti pranešimai
spaudai: „Marijampolės apylinkės teismo 2018 metų veiklos apžvalga“, „Siaubingose
sąlygose kankinti gyvūnai konfiskuoti, netinkamai juos prižiūrėjusiam asmeniui paskirta
piniginė bauda“, „Už neteisėto atlygio reikalavimą ir ėmimą teks susimokėti“, „Teisme
išspręstas ginčas dėl nekokybiškos prekės grąžinimo pardavėjui“, „Nuteistajam bausmės
atlikimo tvarka buvo išaiškinta tinkamai“, „Byla dėl naujametinę naktį gyvybes nusinešusios
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avarijos

perduodama nagrinėti aukštesnės instancijos teismui“, „Viešąją tvarką teismo

rūmuose pažeidusiam asmeniui paskirta bausmė“.
Paskelbti teismo pranešimai: „Teismo darbo aktualijos – Marijampolės apylinkės
teismo teisėjų susirinkime“, „Teismo psichologų susitikimas Marijampolėje“, „Padėkota
teismo darbščiosioms sekretorėms“, „Zanavykų krašto grožybės ir gėrybės atsivėrė
Marijampolės apylinkės teismo kolektyvui“, „Teisėjai Marijampolės bibliotekoje“, „Konsultuoti
pasiruošusių daugiau nei panorusiųjų konsultuotis“, „Pyragų diena Marijampolės apylinkės
teisme“, „Mokymai asmens duomenų ir privatumo apsaugos tema Marijampolės apylinkės
teisme“, „Nacionalinės teismų administracijos vadovų vizitas Marijampolės apylinkės teisme“.
Teisme organizuojami visuomenei skirti renginiai ir veiklos. Marijampolės apylinkės
teisme per 2019 metus buvo surengtos šešios ekskursijos po teismo rūmus, iš jų keturios
Marijampolės rūmuose ir po vieną ekskursiją Vilkaviškio ir Šakių rūmuose. Daugiausiai
teismo veikla domisi ir į ekskursijas atvyksta moksleivių arba studentų grupės. Mielai su
ekskursantų grupėmis bendrauja teisėjos Ingrida Navickienė (Marijampolės rūmai) ir Lina
Antanaitienė (Šakių rūmai).
Pirmą kartą 2019 metais Marijampolės apylinkės teismas dalyvavo projekte
„Teisėjas bibliotekoje“. Lietuvos Konstitucijos dienos išvakarėse Marijampolės apylinkės
teismo teisėjai lankėsi Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, surengė
paskaitą – diskusiją, atsakė į klausimus. Teisėja Ingrida Navickienė klausytojus supažindino
su Lietuvos teismų veikla, paaiškino, kaip tapti teisėju, aptarė kreipimosi į teismą tvarką,
supažindino su teismo teikiamomis elektroninėmis paslaugomis. Teisėja Rūta Neveckienė
apžvelgė ypač aktualią, klausytojus labai sudominusią temą – iššūkius ir problemas Lietuvos
teismuose Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Teisėja akcentavo šeimos teisės taikymo
problematiką, kylančias problemas bylose dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios
vietos ir išlaikymo priteisimo, kai sutuoktiniai skirtingų Europos Sąjungos šalių piliečiai.
Teismo pirmininkas, teisėjas Laimondas Noreika aptarė baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
procesą, baudžiamosios bylos „kelionę“ nuo ikiteisminio tyrimo pradžios iki galutinio
procesinio sprendimo priėmimo.
Minint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną visi keturi Marijampolės apylinkės
teismo rūmai, esantys Marijampolėje, Vilkaviškyje, Šakiuose ir Jurbarke, atvėrė duris
nemokamoms teisinėms konsultacijoms. Renginyje „Jūs klausiate – mes atsakome“
Marijampolės rūmuose nemokamai konsultavo net dešimt įvairių sričių specialistų, Vilkaviškio
rūmuose – keturi, Šakių rūmuose – aštuoni, o Jurbarko rūmuose – penki. Didžiausią
konsultantų dalį sudarė advokatai ir advokatų padėjėjai, taip pat konsultavo antstoliai, notarai,
Vaiko teisių apsaugos srities specialistai bei specialistai iš savivaldybių administracijų. Šakių
ir Jurbarko rūmuose sulaukta nemažo kiekio asmenų, pasinaudojusių galimybe nemokamai
gauti teisinę konsultaciją.
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Teisėjos Juditos Sungailaitės (Šakių rūmai) iniciatyva Marijampolės apylinkės
teisme vyko seminaras – mokymai „Asmens duomenų ir privatumo apsauga“, kurį vedė
lektorės iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos. Seminare dalyvavo teismo
darbuotojai bei kitų institucijų – Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės
prokuratūros, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Marijampolės
savivaldybės administracijos bei Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
atstovai.
Renginio dalyviai pagilino žinias apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą,
teisės aktą, kuris tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse pradėtas
taikyti 2018 m. gegužės 25 d. ir sukėlęs nemažą pokyčių bangą organizacijose, taip pat ir
teismuose.
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Akimirkos iš renginių

Teismo pirmininkas L. Noreika ir teisėjos I. Navickienė, R. Neveckienė Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje „Teisėjas bibliotekoje “ (Nuotraukos R. Pasiliausko)

Advokatai ir advokatų padėjėjai pasiruošę konsultuoti. Nemokamų teisinių konsultacijų
diena Marijampolės apylinkės teisme „Jūs klausiate – mes atsakome“ (Nuotrauka G. Arbačiauskaitės)

Mokymai – seminaras teismo ir kitų institucijų darbuotojams „Asmens duomenų ir
privatumo apsauga“ (Nuotrauka D. Pangonytės)
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