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I. TEISMAS - VALSTYBĖS VALDŽIĄ ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA
Teismas yra viena iš valstybės teisminę valdžią įgyvendinančių, teisingumą vykdančių
institucijų, kuri veikia valstybės vardu. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra
nepriklausomi. Teismų ir teisėjų nepriklausomumas yra vienas iš fundamentalių demokratinės
valstybės bruožų, vienas iš esminių demokratinės teisinės valstybės principų. Teismai, vykdydami
teisingumą, privalo užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės
įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. Svarbus teisinės
valstybės principas, kuris yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsnyje:
teisėjai, nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo
narių ir kitų pareigūnų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo
veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę. Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo 3 straipsnyje šis konstitucinis principas detalizuoja, kad teisėjams negali būti daromas
joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris
galėtų turėti įtakos jų sprendimams. Taigi teisėjo ir teismų nepriklausomumo garantijos reikšmingos
kiekvieno visuomenės nario teisinio saugumo užtikrinimo požiūriu. Įsiteisėję Lietuvos Respublikos
teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir
tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir
turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Demokratinėje valstybėje aktualus valstybės institucijų veiklos viešumas. Viešumo
principo, kaip vieno iš svarbiausių demokratijos principų, paisoma ir teismo veikloje. Teismo
veiklos viešumo užtikrinimas - svarbus teismo kaip institucijos uždavinys. Visuomenė turi teisę
žinoti, kokį darbą nuveikė teismas, vykdydamas teisingumą, kaip sprendė klausimus, susijusius su
administravimo veikla. Veiklos viešumas - tai vienas iš veiksnių, lemiančių visuomenės
pasitikėjimą teismais, todėl teismas kryptingai didina atvirumą visuomenei, siekdamas didesnio
visuomenės pasitikėjimo.
Teismo, kaip institucijos, veiklos tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių
vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui, nagrinėjant civilines, baudžiamąsias bei
administracinių nusižengimų bylas, kokybiškas ir savalaikis kitų procesinių veiksmų, susijusių su
teisingumo vykdymu, atlikimas.
Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 metų veiklos apžvalga siekiama užtikrinti teismo
veiklos skaidrumą, viešumą, atvirumą visuomenei teisingumo vykdymo nagrinėjant bylas ir veiklos
administravimo aspektais.

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
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2.1. Teismo finansavimas

Raseinių rajono apylinkės teismas 2017 metais vykdė vieną programą - Teisingumo
vykdymas (01.002), finansuojamą iš vieno šaltinio-valstybės biudžeto lėšų.
Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII - 177 Raseinių rajono
apylinkės teismui buvo skirta 376 tūkst. Eur asignavimų, iš jų 262 tūkst. Eur - darbo užmokesčiui.
2017 m. kovo 30 d. Finansų ministro įsakymu Nr.1K-120 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų
valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“ Raseinių rajono apylinkės teismo
2017 metų programos sąmata papildyta 1,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1 tūkst. Eur. 2017
m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.943 „Dėl Lietuvos Respublikos
2017 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų“ perskirsčius asignavimus
Raseinių rajono apylinkės teismui asignavimai padidinti 8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 6
tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 metų
programos sąmatoje

patvirtinta 385,3 tūkst. Eur asignavimų,

iš jų 269 tūkst. Eur

darbo

užmokesčiui.
Visi 2017 metų programos sąmatoje patvirtinti asignavimai gauti ir panaudoti.

2017 metais darbo užmokesčiui panaudota 269 tūkst. Eur, asignavimai teisėjų darbo
užmokesčiui sudaro 127,5 tūkst. Eur, tame skaičiuje 14,5 tūkst. Eur sudaro grąžintino darbo
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užmokesčio pagal 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr.XII-1927 einamųjų metų
dalis (20 proc.). Valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui išleista 105,2 tūkst. Eur, tame tarpe
grąžintino darbo užmokesčio einamųjų metų dalis (20 proc.) sudaro 0,5 tūkst. Eur. Darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui išleista 36,3 tūkst. Eur. 2017 m. pabaigoje
įsipareigojimų pagal darbo užmokestį įsiskolinimas sudarė 14,2 tūkst. Eur, tame skaičiuje 5 tūkst.
Eur - pervedamas darbo užmokestis į darbuotojų asmenines sąskaitas. Iš darbo užmokesčio
išlaikomų mokesčių įsiskolinimas sudaro 9,2 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokų skola - 1,4
tūkst. Eur.
Raseinių rajono apylinkės teismas 2017 finansinius metus baigė turėdamas 42,8 tūkst. Eur
kreditinį įsiskolinimą:


33,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio įsiskolinimai:
-14,2 tūkst. Eur įsiskolinimas atsiskaitymams pagal darbo užmokestį už 2017 m.
gruodžio mėnesį, tame skaičiuje 2,5 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio likutis
2017 m. gruodžio 31d.;
-18,8 tūkst. Eur priskaičiuoto grąžintino darbo užmokesčio (pagal 2015 m. birželio
30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar
savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr.XII-1927) ilgalaikio
įsipareigojimo einamųjų metų dalis (25 proc.).



7,3 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų įsiskolinimai:
-1,4 tūkst. Eur atsiskaitymų likutis už 2017 m. gruodžio mėn. socialinio draudimo

įmokas.
-5,9 tūkst. Eur

priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų nuo grąžintinos darbo

užmokesčio dalies ilgalaikio įsipareigojimo einamųjų metų dalis (25 proc.).
 2,5 tūkst. Eur kreditinis įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas per 2017
m. gruodžio mėnesį, tame skaičiuje 0,8 tūkst. Eur už ryšių (pašto) paslaugas, 0,2 tūkst. Eur už kurą,
1,4 tūkst. Eur už suteiktas komunalines paslaugas (1,1 tūkst. Eur- šildymo ir 0,3 tūkst. Eur - elektros
energijos, vandens ir kanalizacijos) ir 0,1 tūkst. Eur už kitas paslaugas.
Debetinio įsiskolinimo nėra.
Atsiskaitymo už kreditinius įsiskolinimus prievolę perėmė Šiaulių apylinkės teismas.
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Teismas gavo finansavimo sumas ir iš Nacionalinės teismų administracijos. Per 2017 metus
pagal programą „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos centralizuotai apmokėta 3,3 tūkst. Eur už 13 Raseinių rajono
apylinkės teismo paskirtų psichiatrijos ekspertizių dėl piliečių neveiksnumo nustatymo ir 1,3 tūkst.
eurų Nacionalinė teismų administracija pervedė teismui kreditinio įsiskolinimo už pašto paslaugas
padengimui.
Per 2017 metus iš Nacionalinės teismų administracijos teismas neatlygintinai gavo
ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 45,7 tūkst. Eur. Gauta nauja kompiuterinė ir biuro
įranga: daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, 3 kompiuteriai su programine įranga posėdžių salėse,
2 stacionarūs ir 1 nešiojamas kompiuteriai darbuotojams darbo vietose, garso įrašų ir protokolų
saugojimo ir registravimo tarnybinė stotis su vartotojų prieigos licencijomis, pavojaus sistema,
įeigos kontrolės sistema ir vaizdo stebėjimo sistema su vaizdo kamerų komplektu.
Iš Nacionalinės teismų administracijos teismas nemokamai gavo atsargų (kopijavimo
popieriaus, bylų viršelių blankų, lankstinukų, vokų ir kt.) ir ūkinio inventoriaus už 2,5 tūkst. Eur.

2017 metų prekių ir paslaugų naudojimo sąnaudų sudėtis ir lyginamoji analizė pateikiama
diagramoje.
 6

Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. veiklos apžvalga

Pagal galiojusią sutartį, dėl pagrindinių pašto paslaugų įkainių reikšmingo padidėjimo, 2017
metais ryšių paslaugų sąnaudos išaugo 67 proc. 2017 metų programos sąmatoje nebuvo numatytas
toks asignavimų poreikis, todėl dėl finansinių išteklių trūkumo pašto paslaugoms apmokėti
Nacionalinė teismų administracija metų pabaigoje skyrė tikslines lėšas pašto paslaugų mokėtinoms
sumoms padengti. Raseinių rajono apylinkės teismas tam tikslui gavo 1,3 tūkst. Eur.
Biudžeto asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją „Teisėsaugos įstaigos“ skirti 2017-iems
metams Raseinių rajono apylinkės teismui programai „Teisingumo vykdymas“ buvo panaudoti
pilnai. Grąžintų nepanaudotų asignavimų nebuvo. Teismo pakankamas finansavimas - vienas iš
tiesiogiai teismo veiklą įtakojančių ekonominių veiksnių, sudarančių sąlygas jo tiesioginių funkcijų
sklandžiam vykdymui. Tačiau teismo veiklai pakankamai lėšų neskirta, padengus 2016 metų
kreditinius įsiskolinimus, asignavimų trūkumas ketvirtame ketvirtyje tapo neišvengiamas. 2017
finansiniai metai baigti su kreditiniais įsiskolinimais, iš kurių didžiausią dalį sudarė įsiskolinimai
darbo užmokesčiui. Kreditinio įsiskolinimo padengimo prievolę perėmė Šiaulių apylinkės teismas.
2.2. Teismo veiklos organizavimas
Teismo pirmininkas, kaip ir reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103
straipsnis, atlieka administracinės veiklos funkcijas: organizuoja, prižiūri ir kontroliuoja
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administravimą teisme. Administravimo veiklos organizavimui, sistemingai priežiūrai ir kontrolei
vykdyti, administravimo kokybei gerinti sudaromas ir tvirtinamas metinis Raseinių rajono
apylinkės teismo organizacinės veiklos priežiūros planas. Administravimo veikla apima vidinį
administracinį reglamentavimą, struktūros tvarkymą, personalo valdymą, materialinių-finansinių
išteklių valdymą ir naudojimą, raštvedybos organizavimą, kitas teisės aktų reglamentuojamas
funkcijas. Teismo pirmininkas nuolat tikrina ilgiau kaip 6 mėn. administracinių nusižengimų, ilgiau
kaip 1 metus civilinių ir baudžiamųjų užsitęsusių bylų nagrinėjimą, analizuoja neišnagrinėjimo
priežastis, organizuoja teisėjų pasitarimus ir juose analizuoja panaikintus ir pakeistus teismo
sprendimus, nuosprendžius bei nutartis, kontroliuoja kaip teisme laikomasi Teisėjų etikos normų,
Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, darbo kultūros, kaip laikomasi piliečių ir kitų asmenų
aptarnavimo tvarkos teisme, kaip laikomasi kitų vidaus teisės aktais nustatytų tvarkų ir procedūrų,
tiria asmenų skundus dėl teisėjų veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, taip pat dėl teismo
personalo veiksmų, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir t.t. Plane numatytos priemonės
ir jų vykdymas padeda užtikrinti bylų nagrinėjimo proceso skaidrumą, operatyvumą, kokybišką
teismo raštinės darbą, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą.
Raseinių rajono apylinkės teismas, kaip viešojo administravimo institucija, yra suformavęs
Vidaus kontrolės sistemą. Ją sudaro teismo vidaus norminiai aktai, reglamentuojantys finansų
valdymą, žmogiškųjų išteklių valdymą bei kitų teismo kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimą.
Teisme tvirtinamos įvairios tvarkos, taisyklės, siekiant efektyvesnio teismo veiklos organizavimo.
Norminiai aktai nuolat peržiūrimi, atsižvelgiant į Teisėjų tarybos priimtus nutarimus, koreguojami.
Visi parengti ir tobulinami dokumentai apima teismo veiklos organizavimo, vidaus darbo tvarkos
principines nuostatas, siekiant užtikrinti, kad teismo veikla būtų efektyvi ir skaidri.
Teisme yra įdiegta ir realiai veikia kompiuterinė bylų paskirstymo teisėjams sistema,
bešališkai, skaidriai teisėjams skirstanti visas teisme gautas ir užregistruotas bylas, atsižvelgiant į
bylų sudėtingumą, į skirtingų bylų rūšių ypatumus, darbo krūvį.
Įgyvendintos Teismų įstatymo nuostatos dėl teismo posėdžių garso įrašymo, jų saugojimo.
Kiekvieno protokoluojamo žodinio proceso metu (išskyrus įstatymų numatytus atvejus) teisme
daromas posėdžio garso įrašas. Šių įrašų paskirtis – užfiksuoti teismo posėdžio eigą.
2.2.1. Organizacinė struktūra

Organizacinę struktūrą iš dalies reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas.
Teismams etatų skaičių nustato ir teismų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo
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sutartis, suvienodintų pareigybių sąrašus tvirtina Teisėjų taryba. Teismo struktūrą tvirtina teismo
pirmininkas.
2013 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Dekretu Nr.1K-1384 (2015 m.
balandžio 29 d. Dekreto Nr. 1K-298 redakcija) Raseinių rajono apylinkės teisme nustatytas teisėjų
skaičius - 4.
Vadovaujantis Teisėjų tarybos 2016 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 13P-55-(7.1.2) „Dėl
teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 13P-153-(7.1.2) „Dėl pavyzdinių apylinkių
teismų, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų struktūrų aprašymų ir pareigybių
sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“, 2017 m. Raseinių rajono apylinkės teisme yra patvirtinta 11
valstybės tarnautojų pareigybių, ir 9 aptarnaujančio personalo darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, etatai.
Teismo tarnautojai paskirstyti į padalinius ir savo veiklą vykdė vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos teismų įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Raseinių rajono apylinkės teismo
pirmininko patvirtintais Teismo raštinės nuostatais, Teismo ūkio skyriaus nuostatais ir juose
nustatytomis padalinių veiklos funkcijomis, pareigybių aprašymais bei kitais teismo veiklą
reglamentuojančiais teisės aktais.

2.2.2. Teisėjai

Raseinių rajono apylinkės teismas susideda iš teismo pirmininko ir teisėjų. Teisėjas yra
valstybės pareigūnas, turintis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus valstybės valdžios
įgaliojimus. Teismo pirmininkas, vykdydamas teisingumą, turi tokias pačias teises ir pareigas kaip
ir kiti teisėjai, o Teismo pirmininko administracinius įgaliojimus nustato įstatymai.
Teisėja Danutė Kregždienė Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja paskirta 1993 m. liepos
13 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 95.
Teisėja Irena Narbutienė Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja paskirta 1999 m. liepos
19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 540. 2016 m. gegužės 30 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 540 teisėja Irena Narbutienė nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017
m. birželio 1 d. buvo paskirta laikinai eiti teismo pirmininko pareigas.
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Teisėja Aurelija Petkevičienė Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja paskirta 2004 m.
lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 153. Nuo 2017 m. rugsėjo 19 d. pagal
Lietuvos Respublikos teismų įstatymą teisėja laikinai ėjo teismo pirmininko pareigas.
Teisėja Sigita Kazlauskienė Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja paskirta 2015 m. spalio
12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K- 455.

2.2.3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

Raseinių rajono apylinkės teisme yra 11 karjeros valstybės tarnautojų pareigybių. Valstybės
tarnautojų pareigybių sąrašą bei jų aprašymus tvirtina teismo pirmininkas, vadovaudamasis Teismų
tarybos patvirtintais tipiniais pareigybių sąrašais bei pavyzdiniais aprašymais. Karjeros valstybės
tarnautojų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės
tarnautojų veiklos etikos taisyklės, kiti teisės aktai. Karjeros valstybės tarnautojų atliekama viešojo
administravimo veikla užtikrina tinkamą teismo funkcionavimą ir padeda teisėjams vykdyti
teisingumą.
2017 metais Raseinių rajono apylinkės teismo karjeros valstybės tarnautojų patvirtintas
etatų skaičius: 4 teisėjo padėjėjo etatai, 1 teismo finansininko (vyresniojo specialisto) etatas, 1
vyresniojo specialisto (teismo raštinės veiklos koordinavimui) etatas, 1 teismo administracijos
sekretoriaus etatas, 4 teismo posėdžių sekretoriaus etatai. Teisėjo padėjėjo, teismo finansininko ir
teismo administracijos sekretoriaus pareigybei būtinas aukštasis universitetinis išsilavinimas,
kitoms – aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas. Visi valstybės tarnautojai atitinka šiuos keliamus
reikalavimus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1860 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių
suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ pakeitimo“ iki 2017 m.
sausio 20 d. tiesioginis vadovas įvertino valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per 2016 metus.
Individualiai tiesioginis vadovas vertina, kaip atliktos metų pradžioje suplanuotos veiklos užduotys
pagal veiklos vertinimo rodiklius. 2017 m. neeilinio vertinimo metu (2017 m. gruodžio 13 d.)
vertinti 2 valstybės tarnautojai, vienam buvo suteikta nuosekliai aukštesnė kvalifikacinė klasė, kitas
po neeilinio vertinimo, ryšium su teismų reorganizavimu perkeltas į aukštesnes pareigas paliekant
turimą kvalifikacinę klasę.
Raseinių rajono apylinkės teisme 2017 metais buvo patvirtinti 9 aptarnaujančio personalo
darbuotojų, su kuriais sudaromos darbo sutartys, etatai: 1 vyresniojo specialisto – informatiko etatas
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(lygis A2), 1 ūkio skyriaus vedėjo etatas (lygis B), 2 raštinės specialisto etatai (lygis C), 1 archyvaro
etatas (lygis C), 1 tarnautojo etatas (lygis C), 2 valytojo - kurjerio etatai (lygis D), 1 darbininko
etatas (lygis D). Dėl nepakankamo finansavimo darbininko ir tarnautojo etatai nebuvo užimti.
2.2.4. Teisėjų kvalifikacijos kėlimas

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas yra viena iš teisminės sistemos efektyvaus funkcionavimo
sąlygų, teismo tinkamos veiklos užtikrinimo prielaida. Teisėjai teisines žinias gilino Nacionalinės
teismų administracijos Mokymo centre pagal Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.
13P-98-(7.1.2) patvirtintą 2017 m. teisėjų mokymo programą.
2017 m. teisėja I. Narbutienė dalyvavo mokymuose pagal teisėjų mokymo programą: pagal
„Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programą“
(kodas B-I-1), pagal „Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo
programą“ (kodas C-I-1), mokymuose dėl Administracinių nusižengimų kodekso, seminare
,,Lyderystė: kaip pasiekti geresnių rezultatų vadovaujant komandai“, seminare ,,Finansinių
nusikaltimų apžvalga – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika ir kvalifikavimas.
Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Lietuvos Vyriausiojo
administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika“, ,,Nuo pietų iki rytų: teisėjų
mokymai apie Briuselio II a. reglamento įgyvendinimą“ ,,Prekyba žmonėmis“, ,,Valstybės pagalbos
taisyklės ir nacionalinių teismų vaidmuo jas taikant“, seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė
parama teismo proceso dalyviams“.
Teisėja D. Kregždienė dalyvavo mokymuose pagal „Civilines bylas nagrinėjančių apygardų
ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programą“ (kodas C-I-3); mokymuose dėl Administracinių
nusižengimų kodekso, seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė parama teismo proceso
dalyviams“.
Teisėja A. Petkevičienė dalyvavo mokymuose ,,Priverstinis išieškomų piniginių lėšų
nurašymas“, pagal ,,Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo
programą“ (kodas C-I-1), ,,Finansinių nusikaltimų apžvalga – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo
teismo praktika ir kvalifikavimas. Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje Lietuvos
Aukščiausiojo teismo ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos
Teisingumo teismo praktika“, „Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų
teisėjų mokymo programą“ (kodas B-I-3), ,,Darbo kodekso naujovės“, ,,Sukčiavimas PVM ir kitų
mokesčių srityje, Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo,
Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika“, ,,Valstybės pagalbos taisyklės ir nacionalinių
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teismų vaidmuo jas taikant“, konferencijoje ,,Teismų reforma: kas laukis 2018 metais“, seminare
,,Streso valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“.
Teisėja S. Kazlauskienė dalyvavo mokymuose ,,Priverstinis išieškomų piniginių lėšų
nurašymas“, mokymuose dėl Administracinių nusižengimų kodekso, ,,Finansinių nusikaltimų
apžvalga – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika ir kvalifikavimas. Sukčiavimas PVM
ir kitų mokesčių srityje Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio
teismo, Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika“, mokymuose teisėjams, vykdantiems
mažamečių ir nepilnamečių apklausas ikiteisminiam ir teisminiam procese, ,,Valstybės pagalbos
taisyklės ir nacionalinių teismų vaidmuo jas taikant“, seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė
parama teismo proceso dalyviams“.
2.2.5. Valstybės tarnautojų ir kito aptarnaujančio personalo mokymas ir kvalifikacijos
kėlimas

Teismo personalo profesionalumas, kompetencija – tai neatsiejama teismo kokybiškos
veiklos dalis. Valstybės tarnautojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą reglamentuoja LR valstybės
tarnybos įstatymas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymai planuojami pagal poreikį ir realiai
galimas skirti lėšas mokymams.
Teisėjo padėjėja R. Vaisiauskaitė dalyvavo seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė
parama teismo proceso dalyviams“, mokymuose kuriuos organizavo teisėjų padėjėjų asociacija,
,,Finansinių nusikaltimų apžvalga – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika ir
kvalifikavimas. Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika, ,,Kai
kurie civilinės ir baudžiamosios teisės aspektai“, ,,Kokybės standartų taikymas“.
Teisėjo padėjėja L. Miežinienė dalyvavo seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė
parama teismo proceso dalyviams“, mokymuose kuriuos organizavo teisėjų padėjėjų asociacija,
,,Finansinių nusikaltimų apžvalga – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika ir
kvalifikavimas. Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika“,
mokymuose pagal Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo
programą, ,,Kai kurie civilinės ir baudžiamosios teisės aspektai“.
Teisėjo padėjėja L. Klimaitė dalyvavo seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė parama
teismo proceso dalyviams“, mokymuose kuriuos organizavo teisėjų padėjėjų asociacija,
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,,Finansinių nusikaltimų apžvalga – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika ir
kvalifikavimas. Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika“,
mokymuose pagal Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo
programą, ,,Kai kurie civilinės ir baudžiamosios teisės aspektai“, mokymuose darbui su Lietuvos
teismų informacine sistema nuo 2018 m. sausio 1 d.
Teismo administracijos sekretorė I. Globytė dalyvavo seminare ,,Streso valdymas bei
psichologinė parama teismo proceso dalyviams“,.
Vyresnysis specialistas (teismo raštinės veiklos koordinavimui) R. Urniežienė dalyvavo
seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“, Lietuvos teismų
informacinės sistemos mentorių mokymuose.
Teismo finansininkė V. Sopranienė kėlė kvalifikaciją tikslinėse finansinės apskaitos ir
BAFVS sistemų naudojimo konsultacijose bei viešųjų pirkimų seminare. Taip pat dalyvavo
Nacionalinės teismų administracijos projekto „Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo
darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas)“ 16 akademinių valandų
mokymuose „ Streso ir konflikto valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“.
Teismo posėdžių sekretorės R. Budreckienė, L. Indilienė, G. Liogailienė, A. Ridikaitė
dalyvavo seminare ,,Streso valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“,
psichologijos mokymuose. Teismo posėdžių sekretorė G. Liogailienė dalyvavo mokymuose darbui
su Lietuvos teismų informacine sistema nuo 2018 m. sausio 1 d.
Ūkio skyriaus vedėjas R. Nekrošius dalyvavo seminare ,,Viešieji pirkimai: 2017 metų
didieji pasikeitimai“.
Teismo raštinės specialistė S. Bertašienė dalyvavo seminare ,,Streso valdymas bei
psichologinė parama teismo proceso dalyviams“.
Dėl nepakankamo 2017 metų teismo finansavimo valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis, turėjo ribotą galimybę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
mokymuose. Per 2017 metus kvalifikacijos tobulinimui išleista 0,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto
asignavimų.

2.2.6. Kita teismo veikla
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2017 m. kovo 10 d. paminėta Lietuvos nepriklausomybės diena. Teisme lankėsi Krašto
apsaugos savanorių pajėgų 207 kuopos kariai savanoriai.
2017 m. gegužės 27 - 28 d. Raseinių rajono apylinkės teismo darbuotojai dalyvavo Lietuvos
teismų darbuotojų sąskrydyje, kuris vyko Babtyno dvare, Kauno rajone.
2017 m. spalio 20 d. Raseinių rajono apylinkės teisme vyko renginys Konstitucijos dienai
paminėti, kurioje dalyvavo teismo darbuotojai, advokatai, prokurorai ir kiti svečiai.
2017 m. spalio 25 d. Raseinių rajono apylinkės teisme vyko nemokamos teisinės
konsultacijos ,,Jūs klausiate - mes atsakome“.
www.sateismai.lt internetiniame tinklalapyje visuomenei pateikiama išsami informacija
apie Raseinių rajono apylinkės teismą: teismo adresas, struktūra ir kontaktai, visuomenei susipažinti
pateikiami teismo Strateginis planas, metinės apžvalgos, finansinės ataskaitos, darbo užmokestis,
informacija apie besikreipiančių į teismą asmenų aptarnavimą, kaip sumokėti baudas, trumpos
apžvalgos apie renginius, įvykius, informacija nuolat atnaujinama.
Taip pat nuolat atnaujinama informacija teismo informaciniame stende, kuriame skelbiamos
žinios apie teisinę pirminę ir antrinę pagalbą, kaip sumokėti teismo paskirtas baudas, apie teisminę
mediaciją, informacija apie vykstančius teismo posėdžius ir kt.
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III. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ
Atsižvelgiant į tai, kad teismo veiklos rezultatus galima įvertinti išnagrinėtų bylų skaičiaus,
priimamų sprendimų stabilumo kontekste, pateikiame 2017 m. išnagrinėtų bylų statistiką.
3.1. 2017 m. išnagrinėtos bylos

Civilinės bylos; 1;
2183
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių nusižengimų bylos

Baudžiamosios bylos;
1; 283

Ikiteisminio tyrimo dokumentai
Administracinių
Teikimai, prašymai ir
Ikiteisminio
tyrimo
nusižengimų bylos;
1;
kt.
Teikimai, prašymai
ir kt.
dokumentai;procesiniai
1; 357procesiniai
369
dokumentai
dokumentai; 1; 152

3.1.1. Išnagrinėtų bylų skaičiaus pokytis per keturis metus (2013–2017 m.)

Civilinės bylos;
2017; 2183
Civilinės bylos;
Administracinių
2015; 1815
Civilinės bylos;
Civilinės
nusižengimų
bylos; bylos;
2014; 1573
2016; 1808
Civilinės bylos;
1725
Administracinių 2015;Administracinių
2013; 1350
Administracinių
nusižengimų bylos;
nusižengimų bylos;
nusižengimų bylos;
2014; 1555
2016; 1243
2013; 1365
Ikiteisminio
tyrimo
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai; 2013;
Ikiteisminio
tyrimotyrimo
Administracinių
Ikiteisminio
594 dokumentai; 2014;
2015;2016;
nusižengimų
bylos;
Ikiteisminio
tyrimo
468 dokumentai;
dokumentai;
383
2017;
369 2017;
dokumentai;
BaudžiamosiosBaudžiamosiosBaudžiamosios
251
Baudžiamosios
Baudžiamosios
bylos; 2014; 407
357
bylos; 2013; 361
bylos;
2016;
227
bylos;
2017;
283
bylos; 2015;
292
2013
2014
2015
2016
2017
Baudžiamosios bylos

361

407

292

227

283

Civilinės bylos

1350

1573

1815

1808

2183

Administracinių nusižengimų
bylos

1365

1555

1725

1243

369

Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

594

468

383

251

357
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Pateikiame palyginimui paskutinių penkerių metų ( 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m.,
2017 m.) teisme išnagrinėtų bylų statistinius rodiklius. 2013 metais teisėjai išnagrinėjo 3081
civilinių, baudžiamųjų, administracinių teisės pažeidimų bylas, atliko 594 ikiteisminio tyrimo
veiksmus, priėmė 215 kitus procesinius dokumentus, 2014 metais - 3535 išnagrinėtos bylos, 468
-ikiteisminio tyrimo veiksmai, 309 - kiti procesiniai dokumentai, 2015 metais - 3828 išnagrinėtos
bylos, 383 - ikiteisminio tyrimo veiksmai, 481 - kiti procesiniai dokumentai. 2016 m. teisėjai
išnagrinėjo 3278 civilinių, baudžiamųjų, administracinės teisės pažeidimų bylas, atliko 251
ikiteisminio tyrimo veiksmus, priėmė 374 kitus procesinius dokumentus, 2017 m. teisėjai
išnagrinėjo 2835 civilinių, baudžiamųjų, administracinių nusižengimų bylų, atliko 357 ikiteisminio
tyrimo veiksmus, priėmė 152 kitus procesinius dokumentus .

3.2. Civilinės bylos

2017 m. Raseinių rajono apylinkės teisme išnagrinėtos 2183 civilinės bylos.
Seka1; Gauta; 2211

Seka1; Išnagrinėta;

Civilinės bylos
2183

Seka1; Likutis; 151
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3.3. Administracinių nusižengimų bylos
2017 m. Raseinių rajono apylinkės teisme išnagrinėtos 369 administracinių nusižengimų
bylos.

Administracinių nusižengimų bylos
Seka1; Gauta; 376

Seka1; Išnagrinėta;
369

Seka1; Likutis; 14

3.4. Baudžiamosios bylos
2017 m. Raseinių rajono apylinkės teisme išnagrinėtos 283 baudžiamosios bylos.
Baudžiamosios bylos
Seka1; Gauta; 300

Seka1; Išnagrinėta;
283

Seka1; Likutis; 32
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IV. TEISĖJŲ DARBO STATISTINĖ ANALIZĖ
4.1. Gautų bylų statistika pagal teisėjus

4.2. Išnagrinėtų bylų statistika pagal teisėjus

 18

Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. veiklos apžvalga

4.3. Neišnagrinėtų bylų likutis 2018 m. sausio 1 d.
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APIBENDRINIMAS
Raseinių rajono apylinkės teismo veikla 2017 metais buvo intensyvi: išnagrinėtos 283
baudžiamosios bylos, 2183 civilinės bylos, 369 administracinių teisės pažeidimų bylos, 152 kiti
procesiniai dokumentai, atlikti 357 ikiteisminio tyrimo veiksmai.
Raseinių rajono apylinkės teismas, vadovaujantis 2016 m. birželio 23 d. Lietuvos
Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu Nr. XII-2474, nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo
reorganizuotas prijungiant jį prie Šiaulių apylinkės teismo. Raseinių rajono apylinkės teismas 2017
m. gruodžio 31 d. išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, sunaikintas antspaudas su Lietuvos
Respublikos herbu, uždarytos atsiskaitomosios sąskaitos banke, patikėjimo teise valdomas
valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentai,
teisės ir prievolės perduoti Šiaulių apylinkės teismui.
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