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ĮŽANGA
Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai, įgyvendindami Informacijos apie teismų
veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių, patvirtintų Teisėjų tarybos 2014
m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 13P-51-(7.1.2) „Dėl informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo
viešosios informacijos rengėjams taisyklių patvirtinimo“ nuostatas bei siekdamas užtikrinti teismų
veiklos viešumą, teikia 2017 metų darbo apžvalgą, kurioje pateikiama bendra informacija apie
Jurbarko rajono apylinkės teismą, struktūrą, valdymą, kompetenciją, teisme išnagrinėtų
baudžiamųjų, civilinių, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo rezultatus, finansinę bei
kitą teismo veiklą.
Jurbarko rajono apylinkės teismas (toliau – Teismas) yra bendrosios kompetencijos teismas,
nagrinėjantis civilines, baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimų ( nuo 2017 m. sausio
1 d.- administracinių nusižengimų) bylas. Taip pat Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjai atlieka
ikiteisminio tyrimo teisėjo Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekse numatytas
funkcijas. Teismas vykdo ir užsienio teisminių institucijų pavedimus bei prašymus dėl teisinės
pagalbos, tarptautinių sutarčių ir atitinkamų norminių dokumentų pagrindais. Teismas yra pirmoji
instancija:
1) civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
2) baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
3) administracinių nusižengimų byloms.
Jurbarko rajono apylinkės teismo, kaip pirmos instancijos, sprendimų pagrįstumą ir
teisėtumą baudžiamosiose, civilinėse ir administracinių teisės pažeidimų bylose apeliacine tvarka
tikrina Kauno apygardos teismas, kuris nustato netinkamą teisės taikymą, taip pat padarytus
procesinius pažeidimus.
Vykdydamas savo pagrindines funkcijas, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje bei kituose įstatymuose įtvirtintais teisės principais: pagarbos žmogaus teisėms ir
laisvėms, tarp jų teise į teisminę gynybą, kad kiekvieno asmens byla būtų teisingai išnagrinėta.
TEISMO STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI
2017 metais Jurbarko rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo 105 straipsnio 5 dalies nuostatomis, vykdė teisėjas Saulius Mikšys.
Jurbarko rajono apylinkės teismo struktūra patvirtinta vadovaujantis Teisėjų tarybos 2015 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13 P-55-(7.1.2) „Dėl pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų ir
apygardų administracinių teismų struktūrų aprašymų ir pareigybių sąrašų patvirtinimo“. Teismo
struktūroje numatytos 4 teisėjų, 11 valstybės tarnautojų pareigybės, 7,5 darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis pareigybės, iš kurių 1,5 etato darbininko pareigybės. 2017 metais teisme dirbo 4
teisėjai, 10 valstybės tarnautojų, 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Teisme laisvas vienas
valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo etatas, kadangi jis nėra finansuojamas. Dėl lėšų darbo
užmokesčiui išmokėti nepakankamo finansavimo neužimtas 1 raštinės darbuotojo, dirbančio pagal
darbo sutartį etatas, todėl teisme dirbančiųjų darbuotojų darbo krūviai yra maksimalūs.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išsilavinimas atitinka
pareigybės aprašymuose nustatytus reikalavimus. Iš dešimties 2017 metais teisme dirbusių valstybės
tarnautojų šeši įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, keturi - aukštąjį neuniversitetinį arba jam
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prilygintą išsilavinimą. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis įgiję aukštesnįjį, specialųjį
vidurinį, vienas darbuotojas - vidurinį išsilavinimą.
Valstybės tarnautojų atliekama viešo administravimo veikla užtikrina tinkamą teismo
funkcionavimą bei padeda teisėjams eiti savo tiesiogines pareigas. Jurbarko rajono apylinkės teisme
karjeros valstybės tarnautojų (3 teisėjo padėjėjų, 4 teismo posėdžių sekretorių, vyresniojo specialisto
(finansininko), vyresniojo specialisto (teismo raštinės veiklos koordinavimui) ir teismo
administracijos sekretoriaus funkcijos yra nustatytos Teismo pirmininko įsakymu patvirtintuose
pareigybių aprašymuose, jų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymas, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, kiti teisės aktai. Kiekvienais metais
vertinama valstybės tarnautojų tarnybinė veikla. 2017 m. atlikus tarnybinės veiklos vertinimą už
praėjusius metus visų teise dirbančiųjų valstybės tarnautojų veikla įvertinta „gerai“.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (vyresniojo specialisto informatiko, dviejų raštinės
specialistų, archyvaro, ūkvedžio ir darbininko) funkcijos apibrėžtos pareigybių aprašymuose. Jų
darbas užtikrina tinkamą teismo raštinės funkcionavimą, taip pat padeda teisėjams atlikti savo
pareigas. Ūkio skyriui priklausančių darbuotojų veikla užtikrina švarą ir tvarką teisme.
Jurbarko rajono apylinkės teisme dirbančiųjų teisėjų, valstybės tarnautojų ir pagal darbo
sutartis dirbančiųjų darbuotojų kaita ypač maža, didžioji dalis teisme dirba ne vieną dešimtmetį.
Dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusios teismų reformos, panaikinus etatus, metų pabaigoje
atsisveikinta su 25 metus teismo finansininke išdirbusia Regina Truskauskiene ir net 36 metus
teisme išdirbusia archyvare Laimute Butkiene.

SKAIDRUMAS IR VIEŠUMAS. RENGINIAI
Siekiant užtikrinti didesnį teismo atvirumą visuomenei, skleisti objektyvią informaciją apie
teismo veiklą, Kauno apygardos teismų internetiniame puslapyje atstovas ryšiams su visuomene ir
žiniasklaida skelbia pranešimus apie visuomenei įdomių bylų nagrinėjimą teisme, aktualius teismo
įvykius. Per 2017 m. buvo paskelbti 9 informaciniai pranešimai. Teismo puslapyje adresu
http://kat.teismai.lt/lt/jurbarko-rajono-apylinkes-teismas.html nuolat atnaujinama informacija apie
teismo veiklą, paslaugas, naujienas, čia galima susipažinti su teismo struktūra, kontaktais, veiklos
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planavimo dokumentais, ataskaitomis. Teismo informaciniame stende taip pat galima rasti
informaciją visuomenei aktualiausiais klausimais.
Kaip ir pernai, 2017 m. spalio 25 d. Jurbarko rajono apylinkės teismas prisijungė prie
Nacionalinės teismų administracijos organizuoto renginio „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes
atsakome!“, kurio pagrindinis tikslas buvo suteikti žmonėms teisinių žinių ir patarimų, supažindinti
su teismų darbu, paneigti visuomenėje galiojančius mitus apie teismų darbą. Tą dieną teismo durys
buvo atvertos teisinėms konsultacijoms, kurias teikė teisėjo padėjėja Virginija Bankauskienė ir
advokatas Gvidas Byčius.
Teisėjo padėjėja V. Bankauskienė
sudalyvavo Jurbarko Vytauto Didžiojo
pagrindinės mokyklos rengiamoje akcijoje
„Pasimatuok mokytojo profesiją“, kur šios
mokyklos ketvirtokams pademonstravo
Nacionalinės teismų administracijos sukurtus
informacinius filmukus apie Lietuvos teismų
sistemą, bylos eigą, supažindino su virtualia
teismo posėdžių sale.

Taip pat ketvirti metai iš eilės teismas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus prašymu deleguoja asmenį į mokinių teisinių žinių konkursą
„Temidė“. 2017 m. šiame konkurse teisėjo padėjėja V. Bankauskienė buvo atsakinga už klausimų
moksleiviams iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos parengimą, taip pat buvo dviejų konkurso etapų
vertinimo komisijos narė.
Jurbarko rajono apylinkės teismas suteikia galimybę trišalių sutarčių pagrindu aukštųjų
mokyklų studentams atlikti mokomąją praktiką. 2017 m. mokomąją praktiką mūsų teisme atliko du
Kauno kolegijos ir vienas Mykolo Romerio universiteto studentai.
2017 m. Jurbarko rajono apylinkės teismas nuolat teikė informaciją žiniasklaidai juos
dominančiais klausimais. Dažniausiai žiniasklaidos atstovai domėjosi apie teisme nagrinėjamas ar
išnagrinėtas civilines ir baudžiamąsias bylas. Informacija buvo teikiama žodžiu ir elektroniniu paštu.
TEISĖJŲ IR KITO TEISMO PERSONALO KVALIFIKACIJA IR JOS
TOBULINIMAS
Teisėjų, teismo darbuotojų pasirengimas, žinių gilinimas, kvalifikacijos kėlimas – svarbi
teismo tinkamos veiklos užtikrinimo dalis. Teisėjų mokymą organizuoja, mokymo programas ir
metodinę medžiagą rengia Nacionalinė teismų administracija.
2017 metais Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjai kvalifikaciją kėlė pagal teisėjų
mokymo programą: „Teisėjo emocinė kompetencija ir asmeninis efektyvumas“ (J. Lukšienė),
„Administracinių nusižengimų kodeksas“ (J. Lukšienė, S. Mikšys, A. Bacevičius), „Finansų
nusikaltimo apžvalga- naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir kvalifikavimas.
Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje“ (S. Mikšys), Darbo kodekso naujovės (J. Lukšienė),
„Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymo programa“ (R. Klimaitis), „Žmogaus teisių užtikrinimas“ (J.
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Lukšienė), „Prekyba žmonėmis“ (A. Bacevičius), „Sprendimų priėmimas“ (A. Bacevičius), taip pat
įvairaus pobūdžio seminaruose ir mokymuose, organizuotuose Nacionalinės teismų administracijos,
tame tarpe ir įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo programas - „Streso, konflikto bei
pagalbos proceso šalims“ , „Jurisdikcija santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų bylose“ , teisėjų
spaudai (J. Lukšienė) mokymuose. Teisėjas R. Klimaitis dalyvavo Generalinės prokuratūros
organizuotame seminare „Fizinio smurto identifikavimas ir vertinimas. Teisiniai vaikų apklausos
principai“.
2017 metais valstybės tarnautojai dalyvavo 13-koje kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir
seminaruose, iš kurių trys - „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017 m. vasario
1 d.“, „Naujos redakcijos viešųjų pirkimų įstatymas: esminiai pasikeitimai nuo 2017 m. liepos 1 d.“
ir „Darbo teisės reforma nuo 2017 m. liepos 1 d.“ buvo mokami jiems išleista 220.00 eurų, kas
sudaro 0,15 procentus teismo valstybės tarnautojų darbo užmokesčio fondo.
Siekdami plėsti profesinius gebėjimus darbuotojai nuolat savarankiškai gilina žinias
studijuodami teisės aktus, dalindamiesi patirtimi su kolegomis, domėdamiesi naujausia specialiąja
literatūra.
MATERIALINIAI - FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ NAUDOJIMAS
Teismo darbo efektyvumas ir našumas priklauso nuo tinkamo ir pakankamo materialinio
aprūpinimo. Finansinių resursų nepakankamumas didina veiklos tikslų įgyvendinimo riziką bei
nesudaro sąlygų valdymo ir veiklos efektyvumui didinti. 2017 metais asignavimai, skirti teismo
veiklos tikslų įgyvendinimui, netenkino poreikio.
Jurbarko rajono apylinkės teismui praėjusiais metais buvo skirta 365,2 tūkstančių eurų
asignavimų, teismo bendras kreditorinis įsiskolinimas praėjusių metų gale liko 27,7 tūkstančiai
eurų, iš jų ūkio išlaidoms – 2,3 tūkstančiai eurų, darbo užmokesčiui – 19,8 tūkstančiai eurų,
socialinio draudimo įmokoms – 2,5 tūkstančiai eurų, pajamų mokesčiui nuo priskaityto darbo
užmokesčio – 3,1 tūkstantis eurų.
Teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio
išmokėjimą, priedų, vienkartinių priemokų skyrimą reglamentuoja teismo pirmininko 2014 m.
rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. Į-6 patvirtintas Darbo užmokesčio, priedų, priemokų, išmokų, pašalpų
skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas. Šio aprašo 17 punktas numato, kad atlyginimai už antrąją
mėnesio pusę išmokami einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną. Atlyginimams už 2017 m.
lapkričio mėnesį išmokėti pritrūko lėšų, darbuotojai gavo tik avansus. Darbo užmokesčio skolos už
antrąją lapkričio pusę ir gruodžio mėnesius buvo išmokėtos 2018 m. sausio mėnesį iš 2018 metams
skirtų darbo užmokesčio asignavimų.
Teismas praėjusiais metais pirko ilgalaikio materialaus turto už 2 tūkst. eurų, iš Nacionalinės
teismų administracijos neatlygintinai gavo turto už 46,3 tūkst. eurų, tame tarpe ilgalaikio materialaus
turto už 39,6 tūkst. eurų.
Teisme buvo perkamos tik pačios būtiniausios prekės ir paslaugos, reikalingos teismo
funkcionavimui. Praėjusiais metais buvo sudaryta prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių už 12,08 tūkst.
eurų. Ankstesniais metais sudarytos sutartys dėl duomenų gavimo iš įvairių registrų: vedybų,
nekilnojamojo turto, juridinių asmenų, turto areštų, neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir kt.
galiojo ir praėjusiais metais. Šiuos duomenis teismas gauna neatlygintinai.
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TEISMO VEIKLOS PATIKRINIMAI
2017 m. kovo 13- 27 d. Kauno apygardos teismo pirmininko sudaryta komisija atliko planinį
kompleksinį patikrinimą, apimantį 2015-2016 metais išnagrinėtų baudžiamųjų, civilinių ir
administracinių teisės pažeidimo bylų ir dokumentų patikrinimą, bylų ir dokumentų perdavimo,
priėmimo, saugojimo archyve reikalavimų atitikimą, dokumentų rengimo ir valdymo bei personalo
vadybos reikalavimų atitikimą, informacinių technologijų pritaikymą teismo veikloje. Jurbarko
rajono apylinkės teismo veikla pagal patikrintas sritis buvo įvertinta patenkinamai.
Teismo vidinė organizacinės veiklos priežiūra buvo vykdoma pagal 2017 m. vasario 10 d.
teismo pirmininko įsakymu Nr. Į-8 patvirtintą organizacinės veiklos priežiūros planą. Patikrinimų
aktų išvados patvirtintos ir įkeltos į Teismų administravimo veiksmų registrą (TAVR). Vykdant
organizacinės veiklos priežiūros planą buvo atliekami baudžiamųjų bylų paruošimo teisminiam
nagrinėjimui, nagrinėjimo kokybės bei proceso operatyvumo, civilinių elektroninių bylų tvarkymo
laikantis nustatytų reikalavimų, bylose gautų popierinių dokumentų skaitmeninimo, procesinių
dokumentų pasirašymo, išsiuntimo, vykdomųjų raštų išdavimo, duomenų įvedimo į LITEKO, bylų
paskirstymas teisėjams taikant informacines technologijas laikymosi, bylų ir procesinių dokumentų
registravimo LITEKO sistemoje pagal galiojančią tvarką planiniai patikrinimai, taip pat priežasčių,
dėl kurių bylų nagrinėjimas teisme užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, analizė, teismo finansų ir
biudžeto naudojimas, finansinės padėties analizavimas, viešųjų pirkimų vykdymo procedūrų
laikymosi kontrolė. Taip pat atlikti 2 neplaniniai tiksliniai patikrinimai.
2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. Į-3 patvirtintas 2017-2019 m. strateginis veiklos planas,
kuriame, atsižvelgiant į visos valstybės ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir
aplinkos analizės išvadas, suformuluota teismo misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginis
tikslas, aprašyta vykdoma programa, siekiami rezultatai, numatyti asignavimai ir žmogiškieji
ištekliai.
Per 2017 metus teisme asmenų skundų dėl teisėjų, teismo tarnautojų ir kitų darbuotojų
neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, gauta nebuvo.
BENDRA TEISME IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ APŽVALGA
Lietuvos Respublikos teismų sistemos LITEKO sugeneruotais duomenimis ir pateiktomis
ataskaitomis 2017 metais Jurbarko rajono apylinkės teisme bendras darbo krūvis nagrinėjant bylas
ir dokumentus buvo 45,02. Lyginant su paskutiniais ketveriais teismo darbo metais, bendras teisėjų
darbo krūvis sumažėjo (žr. lentelė Nr. 1). Tai įtakojo nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitusi darbo
krūvio skaičiavimo metodika (Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 13-79 (7.1.2)
Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašas).
Lentelė Nr. 1.
2014 m.
Jurbarko rajono apylinkės
teismas

2015 m.

65,69

71,10
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2016 m.
53,30

2017 m.
45,02

2017 metais teisme daugiausia buvo išnagrinėta civilinių bylų - 1741, administracinių
nusižengimų/ teisės pažeidimo bylų – 309, baudžiamųjų bylų - 298. Tai atsispindi žemiau pateiktoje
diagramoje.

2017 metais baigtų bylų skaičius pagal
kategorijas
309

298

1741

baudžiamosios bylos

civilinės bylos

administracinių nusižengimų bylos

CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA
Daugiausiai civilinių bylų ir prašymų vykdymo procese išnagrinėjo teisėjas Saulius Mikšys432 bylas, teisėja Jūratė Lukšienė – 425 bylas, tesėjai Arūnas Bacevičius ir Raimundas Klimaitispo 422 bylas.
Dėl Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjų priimtų sprendimų ir nutarčių civilinėse bylose
buvo pateikta 13 apeliacinių skundų. Apeliacinės instancijos teismas panaikino 1 Jurbarko rajono
apylinkės teismo priimtą sprendimą, 4 sprendimus (nutartis) pakeitė, teisėjų priimtų sprendimų
stabilumas 2017 m. buvo 99,93 procentai.
Kaip ir ankstesniais metais, didžiausią dalį išnagrinėtų civilinių bylų sudarė civilinės bylos
dėl teismo įsakymo išdavimo (576 bylos). Didžioji dalis – 478 civilinės bylos - išnagrinėtos ginčo
teisenos tvarka, 196 civilinių bylų – ypatingosios teisenos tvarka. Taip pat išnagrinėtos 2 civilinės
bylos dėl proceso atnaujinimo bei 371 prašymai vykdymo procese.
Daugiausia ginčų civilinėse bylose buvo kilę dėl prievolinių teisinių santykių (370 bylų).
Toliau rikiuojasi civilinės bylos dėl šeimos teisinių santykių (202 bylos). Buvo išnagrinėtos 15
civilinės bylos dėl paveldėjimo teisinių santykių ir 18 civilinių bylų, kuriose ginčai buvo kilę dėl
daiktinių teisinių santykių. Teisme taip pat išnagrinėta 14 civilinių bylų dėl fizinio asmens statuso,
6 civilinės bylos dėl fizinio asmens bankroto.

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
2017 m. Jurbarko rajono apylinkės teisme išnagrinėta 227 baudžiamųjų bylų ir 71 teikimai
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ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, priimta 113 nuosprendžiai, iš kurių 8 buvo
apskųsti, vienas nuosprendis aukštesnės instancijos panaikintas, teisėjų priimtų nuosprendžių
baudžiamosiose bylose stabilumas 2017 m. buvo100 procentų.
Daugiausia baudžiamųjų bylų ir teikimų bei prašymų vykdymo procese išnagrinėjo teisėjas
Saulius Mikšys (79 bylos) bei teisėjas Raimundas Klimaitis (68 bylos), teisėjas Arūnas Bacevičius
išnagrinėjo 70 bylas, teisėja Jūratė Lukšienė – 63 bylas.

Baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal nagrinėjimo tvarką
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2017 m. išnagrinėtos baudžiamosios bylos dėl šių nusikalstamų veikų:
- Nusikaltimai žmogaus sveikatai (BK XVIII skyrius)– 92 bylos;
- Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei (BK XIX skyrius)– 13 bylų;
- Nusikaltimai žmogaus laisvei (BK XX skyrius) – 1 byla;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui (BK XXI skyrius)– 2 byla;
- 8. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui (BK XXII skyrius)–
4 bylos;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai (BK XXIII skyrius)– 5 bylos;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams (BK XXVIII skyrius)– 25 bylos;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai (BK XXXI skyrius)–
8 bylos;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai (BK XXXII skyrius)– 1 bylų;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (BK
XXXIII skyrius)– 5 bylos;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui (BK XXXIV skyrius)– 1 byla;
- Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis,
8

-

-

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga
(BK XXXVI skyrius) – 2 bylos;
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis (BK XXXVII
skyrius)– 6 bylos;
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui (BK XXXIX
skyrius)– 52 bylos;
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai (BK XL skyrius) (2017-01-01)–
10 bylų;
Nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens
veiklai (BK XLI skyrius) – 9 bylos;
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar
matavimo priemonių klastojimu (BK XLIII skyrius)– 3 bylos;
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei (BK XLIV skyrius)- 2 bylos.

IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTAI
2017 m. išnagrinėta 339 ikiteisminio tyrimo dokumentų. Ikiteisminio tyrimo teisėjo
funkcijas vykdė teisėjai J. Lukšienė (2016-01-01 – 2017-03-07) ir R. Klimaitis (nuo 2017-03-08).
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ APŽVALGA

Administracinių nusižengimų bylų 2017 metais Jurbarko rajono apylinkės teisme
išnagrinėta viso 309 bylos, toks bylų kiekis taip pat yra sąlygotas nuo 2017 metų sausio 1 d.
įsigaliojusio naujojo Administracinių nusižengimų kodekso normų, kurios pakeitė bylų nagrinėjimo
priskyrimo teismui tvarką.
Teisėjas Arūnas Bacevičius išnagrinėjo 94, teisėjas Raimundas Klimaitis 78, teisėja
Jūratė Lukšienė 69 ir teisėjas Saulius Mikšys 68 administracinių nusižengimų bylas.

Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Jurbarko rajono apylinkės teisme
ataskaita. Bylų skaičius.
1. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2. Gauta bylų
Baigta bylų
3. Iš viso (neatsižvelgiant į nagrinėjimo trukmę)
4. Nagrinėjimas truko iki 6 mėn.
5. Nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn.
6. Nagrinėjimas truko 12 mėn. ir ilgiau
7. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
8. Išnagrinėta prašymų ATP bylų vykdymo procese
9. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais
10. Administracinėn atsakomybėn traukiamų/patrauktų asmenų skaičius baigtose bylose

9

18
267
280
280
0
0
5
29
0,48
272

Didžiausią 2017 metais išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų dalį sudarė
bylos dėl pažeidimų, kurie susiję su vaikais ir šeima - 110 bylos. Taip pat išnagrinėtos 37 bylos
susijusios su transportu ir kelių ūkiu, 58 bylos - dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką,
su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu – 10 bylų.
APŽVALGOS APIBENDRINIMAS
Apibendrinant 2017 metų Jurbarko rajono apylinkės teismo veiklą galima teigti, kad
planuoti darbai atlikti, numatyti rezultatai pasiekti. Svarbiausi veiksniai, padėję įgyvendinti
numatytus prioritetus - teisėjų profesionalumas, atsakingas žmogiškųjų išteklių ir asignavimų
naudojimas, ilgametis teismo kolektyvo įdirbis.
Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus teismų reformai, Jurbarko rajono apylinkės teismas
prijungtas prie Marijampolės rajono apylinkės teismo ir tapo Marijampolės apylinkės teismo
Jurbarko rūmais. Teismo darbuotojai didelių pokyčių nepajuto, tiek teisėjų, tiek ir teismo darbuotojų
strateginiai tikslai išliko tie patys. Savo kasdieniniu darbu siekdami būti nepriklausomos, nešališkos,
atsakingos, kompetentingos, efektyviai žmonėms dirbančios, modernios, gerbiančios visuomenę,
teisę, ir valstybę teismų sistemos dalimi, norime tikėti, kad savo veikla prisidedame prie teisinės
valstybės ir pilietinės visuomenės teisinės sąmonės stiprinimo, šaliname pastebėtas klaidas ar
veiklos nesklandumus.

Vytauto Didžiojo g. 21, 74130 Jurbarkas
Tel. (8 447) 72261, trumpasis tel. 06324 (teismų tinkle)
Faks. (8 447) 72 980
www.teismai.lt
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai
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