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ĮVADAS
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo teismai. Teismų misija – vykdyti teisingumą
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
tarptautinėse sutartyse įtvirtintais teisės aktais ir visuotinai pripažintais principais, pagarbos žmogaus
teisėms ir laisvėms, tarp jų ir asmens teise į teisminę gynybą.
Kelmės rajono apylinkės teismas (toliau – Teismas), priklausantis Šiaulių apygardos teismo
veiklos teritorijai, yra pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis
baudžiamąsias, civilines ir administracinių nusižengimų bylas, įstatymų priskiriamas jo
kompetencijai. Įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo
teisėjo funkcijas.
Kelmės rajono apylinkės teismas, įgyvendindamas 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) (pakeistų Teisėjų tarybos 2016 m. liepos 1 d. nutarimu Nr.13P-83-(7.1.2)
„Dėl informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių
patvirtinimo“ nuostatas bei siekdamas užtikrinti teismų veiklos viešumą ir atvirumą visuomenei,
teikia 2017 metų darbo apžvalgą.
Metinės veiklos apžvalgoje aptariami Kelmės rajono apylinkės teisme gautų baudžiamųjų,
civilinių, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo rezultatai, bylų nagrinėjimo trukmė, teisėjų
(teismo) darbo krūvis, personalo pokyčiai, darbuotojų dalyvavimas mokymuose ir kiti aktualūs
Teismo veiklos aspektai.
2017 metų Kelmės rajono apylinkės teismo finansinė situacija šiose apžvalgoje nebus
analizuojama.
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1. TEISME IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ STATISTINIAI RODIKLIAI1
Šioje apžvalgos skiltyje pateikiami duomenys apie 2017 metais gautas bei išnagrinėtas bylas ir
su jomis susiję statistiniai rodikliai, teisėjų darbo krūvių analizė.
Kelmės rajono apylinkės teisme 2017 metais buvo išnagrinėtos 1744 bylos: 215 baudžiamųjų
bylų, 1367 civilinės bylos ir 162 administracinių nusižengimų bylos (1 ir 2 pav.).
Per šį laikotarpį teisme taip pat išnagrinėti 91 teikimas ir prašymas baudžiamųjų bylų vykdymo
procese, 220 prašymų civilinių bylų vykdymo procese ir 3 prašymai dėl proceso atnaujinimo, 46
prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese, 322 ikiteisminio tyrimo dokumentai.
1 pav. 2011–2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų, civilinių ir administracinių teisės
pažeidimų / nusižengimų bylų kiekis ir pokytis
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Bylų statistiniai rodikliai pateikiami pagal Teismų informacinės sistemos LITEKO 2018 m. vasario 5–15 d.
sugeneruotus duomenis.
1

4
Teisėjų (teismo) darbo krūvis – rodiklis, parodantis kiek baudžiamųjų, civilinių ir
administracinių nusižengimų bylų bei procesinių dokumentų (teikimų, prašymų, skundų) buvo
išnagrinėta per tam tikrą laikotarpį. Pastaruosius dvejus metus (nuo 2016 m. sausio 1 d.) teisėjų
(teismo) darbo krūvis skaičiuojamas vadovaujantis Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimu
Nr. 13P-79-(7.1.2) patvirtintu Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašu (pakeistu Teisėjų
tarybos 2016 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 13P-81-(7.1.2) ir 2016 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 13P136-(7.1.2). Šiame apraše reglamentuojama rodiklio, kuriuo remiantis atliekamas teisėjų ar teismų
(išskyrus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos
apeliacinio teismo) tam tikru laikotarpiu atlikto darbo kiekio palyginimas, – darbo krūvio,
apskaičiavimo tvarka.
Kadangi naujai reglamentuota darbo krūvio skaičiavimo tvarka taikoma dvejus metus, tikslinga
palyginti tik 2016 ir 2017 metų teisėjų (teismo) darbo krūvio rodiklius. Kelmės rajono apylinkės
teismo teisėjų darbo krūvis nagrinėjant bylas ir dokumentus 2017 metais siekė 40,62, tuo tarpu 2016
metais šis rodiklis buvo žymiai didesnis – 45,65 (3 pav.).
3 pav. Teisėjų (teismo) darbo krūvio pokytis 2016–2017 metais
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Ženkliai sumažėjęs teisėjų darbo krūvis susijęs su mažėjančiu teisme gaunamų administracinių
nusižengimų bylų skaičiumi (2017 m. gauta 159; 2016 m. – 731). Teismą pasiekiančių
administracinių nusižengimų bylų skaičiaus mažėjimas siejamas su nuo 2017 m. sausio 1 d.
įsigaliojusiomis Administracinių nusižengimų kodekso nuostatoms, kuriomis reglamentuotas
administracinių nusižengimų priskirtinumas (dalį administracinių nusižengimų įgalintos nagrinėti ir
priimti sprendimus kitos institucijos).
1.1. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO RODIKLIAI
2017 metais Kelmės rajono apylinkės teisme gauta 214 baudžiamųjų bylų. Ataskaitinio
laikotarpio pradžioje iš 2016 metų perkelta ir toliau nagrinėta 17 baudžiamųjų bylų. Baigiantis
ataskaitiniam laikotarpiui į 2018 metus perkelta 16 nebaigtų nagrinėti baudžiamųjų bylų (4 pav.).
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2017 metais teisme baigta nagrinėti 215 baudžiamųjų bylų. Įvertinus pastarųjų metų (2011–
2016) duomenis, per metus teisme išnagrinėjama vidutiniškai po 223 baudžiamąsias bylas. 2017 metų
šios kategorijos išnagrinėtų bylų skaičius yra 3,6 procentais mažesnis nei vidutinis, tačiau 14,4
procentų didesnis už 2016 metais baigtų nagrinėti bylų kiekį.
4 pav. Nebaigtos nagrinėti (ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje),
gautos ir išnagrinėtos baudžiamosios bylos 2011–2017 m.
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Iš visų per metus baigtų baudžiamųjų bylų: 67 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį (2016
m. – 74), 122 bylos priimant baudžiamąjį įsakymą (2016 m. – 85), 1 byla priimant nutartį (2016 m. –
2); 12 baudžiamųjų bylų nutraukta (2016 m. – 10). Pagal bendrąsias proceso taisykles išnagrinėtos
69 bylos (2016 m. – 76), privataus kaltinimo – 2 bylos (2016 m. – 4). Dėl priverčiamųjų medicinos
priemonių taikymo teisme išnagrinėtos 6 bylos (2016 m. – 2).
Per ataskaitinį laikotarpį taip pat išnagrinėta 91 teikimas ir prašymas baudžiamųjų bylų
vykdymo procese (2016 m. – 107).
2017 metais ženkliai sutrumpėjo baudžiamųjų bylų nagrinėjimo terminai. Vidutinė
baudžiamosios bylos nagrinėjimo Teisme trukmė – 1,06 mėnesio. Įvertinus pastarųjų metų (2011–
2016) vidutinę baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teisme trukmę (2,08 mėnesio) konstatuotina, kad 2017
metais bylos nagrinėjimo laikas ženkliai trumpesnis (žr. 5 pav.). Šis rodiklis geresnis už Respublikos
I instancijos teismų vidutinę baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmę, kuri 2017 metais siekė 2,01
mėnesio.
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5 pav. Vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmė mėnesiais
2011–2017 m.
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2017 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmė perpus trumpesnė už
vidutinę 2011–2016 metais išnagrinėtos baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmę.
Apžvelgiant baudžiamųjų bylų nagrinėjimo terminus pažymėtina, kad iš 215 per metus baigtų
nagrinėti bylų, net 211 išnagrinėtos greičiau nei per pusę metų. Tai sudaro 98 procentus visų 2017
metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų. 2017 metais per trumpiausią terminą (iki 6 mėnesių) išnagrinėta
daugiausia baudžiamųjų bylų per pastaruosius keletą metų (2016 m. – 96,2%, 2015 m. – 89,7%, 2014
m. – 92,5%, 2013 m. – 92,6%, 2012 m. – 91,9%, 2011 m. – 83,8%).
2017 metais tik dviejų baudžiamųjų bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėnesių ir dvi bylos
nagrinėtos ilgiau nei metus.
2017 metais 98 procentai visų baigtų baudžiamųjų bylų išnagrinėtos greičiau nei per
6 mėnesius.
Analizuojamuoju laikotarpiu apeliacine tvarka buvo apskųsti 18 baudžiamosiose bylose teisėjų
priimtų nuosprendžių (2016 m. – 26). Išnagrinėjus apeliacinius skundus, 5 nuosprendžiai buvo
pakeisti (2016 m. – 6), 1 nuosprendis panaikintas (2016 m. – 5). Baudžiamosiose bylose 2017 metais
priimtų nuosprendžių stabilumas – 98,72 procentų, tuo tarpu 2016 metais jis siekė tik 93,9 procentus.
1.2. CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO RODIKLIAI
2017 metais Kelmės rajono apylinkės teisme gautos 1343 civilinės bylos. Ataskaitinio
laikotarpio pradžioje iš praėjusių metų perkeltos nebaigtos nagrinėti 177 bylos. Baigiantis
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ataskaitiniam laikotarpiui liko neišnagrinėtos 153 civilinės bylos, kurios perkeliamos į 2018 metus (6
pav.).
6 pav. Nebaigtos nagrinėti (ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje),

gautos ir išnagrinėtos civilinės bylos 2011–2017 m.
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2017 metais teisme baigtos nagrinėti 1367 civilinės bylos. Įvertinus kelerių pastarųjų metų
(2011–2016) duomenis, per metus teisme vidutiniškai išnagrinėjama po 1156 civilines bylas. 2017
metais išnagrinėtų bylų skaičius yra 15,4 procentų didesnis nei vidutinis, tačiau 0,87 procento
mažesnis už 2016 ir 1,94 procento mažesnis už 2015 metais baigtų nagrinėti civilinių bylų skaičių.
Iš 1367 ataskaitiniu laikotarpiu baigtų civilinių bylų priimant sprendimą išnagrinėtos 335 bylos
(2016 m. – 410), priimant teismo įsakymą – 432 bylos (2016 m. – 391), priimant preliminarų
sprendimą – 11 bylų (2016 m. – 4), priimant dalinį sprendimą –34 bylos (2016 m. – 50).
Ataskaitiniu laikotarpiu nutrauktos 86 civilinės bylos (2016 m. – 57), iš jų 33 bylos nutrauktos
patvirtinus taikos sutartį (2016 m. – 14).
Dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėtos 654 bylos (2016 m. – 627).
2017 metais nagrinėtos civilinės bylos pagal potipius pasiskirstė sekančiai: ginčo teisena – 444
(2016 m. – 524), ypatingąja teisena – 171 (2016 m. – 158), dokumentinio proceso tvarka – 7 (2016
m. – 13), prašymai dėl proceso atnaujinimo – 3 (2016 m. – 1), prašymai civilinių bylų vykdymo
procese – 220 (2016 m. – 147).
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2017 metais vienos civilinės bylos nagrinėjimas Kelmės rajono apylinkės teisme truko
vidutiniškai 1,42 mėnesio. Pastebėtina, kad per pastaruosius keletą metų (2011–2016) civilinių bylų
nagrinėjimo trukmė kito nežymiai (žr. 7 pav.). Palyginus 2011–2016 metų bylos nagrinėjimo trukmės
vidurkį (1,45 mėnesio) ir 2017 metais vienos bylos nagrinėjimo vidutinę trukmę (1,42 mėnesio)
konstatuotina, kad civilinės bylos nagrinėjimo laikas sutrumpėjo apie 0,03 mėnesio arba
1 procentiniu punktu.
7 pav. Vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo trukmė mėnesiais 2011–2017 m.
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8 pav. Civilinių bylų nagrinėjimo trukmės pokytis 2016–2017 metais
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Lyginant su 2016 metais, 2017 metų civilinių bylų nagrinėjimo trukmė keitėsi: sumažėjo bylų,
kurios buvo išnagrinėtos greičiau nei per 6 mėnesius (2017 m. – 1304, o 2016 m. – 1338) ir beveik
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dvigubai sumažėjo bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau kaip 12 mėnesių (2017 m. – 7, o 2016 m. –
13), tačiau ženkliai padaugėjo bylų, kurios buvo nagrinėtos nuo 6 iki 12 mėnesių (2017 m. – 56, o
2016 m. – 28) (žr. 8 pav.).
Kelmės rajono apylinkės teisme 95,4 procentai visų 2017 metais baigtų civilinių bylų
išnagrinėta iki 6 mėnesių, 4,1 procento bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėnesių ir 0,5 procento
bylų nagrinėtos ilgiau nei metus.
Analizuojamuoju laikotarpiu buvo apskųsti 15 civilinėse bylose teisėjų priimtų sprendimų
(2016 m. – 21), 3 sprendimai buvo pakeisti (2016 m. – 4) , 1 sprendimas – panaikintas (2016 m.
– 5). Civilinėse bylose 2017 metais priimtų sprendimų stabilumas – 99,93 procento. Šis rodiklis,
lyginant su 2016 metais (99,64 procentai), nežymiai pagerėjo (apie 0,3 procento).
1.3. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO RODIKLIAI
2017 metais Kelmės rajono apylinkės teisme gautos 159 administracinių nusižengimų bylos. Iš
2016 metų į 2017 metus buvo perkelta 10 administracinių nusižengimų bylų. Iš 2017 metų į 2018
metus dėl tęsiamo nagrinėjimo perkeltos 7 bylos.
9 pav. Nebaigtos nagrinėti (ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje), gautos ir
išnagrinėtos ir administracinių teisės pažeidimų / nusižengimų bylos
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Ataskaitiniu laikotarpiu išnagrinėtos 162 administracinių nusižengimų bylos. Kaip jau buvo
minėta, šis skaičius (kaip ir teisme gaunamų administracinių nusižengimų bylų skaičius) ženkliai
sumažėjęs dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Administracinių nusižengimų kodekse apibrėžtų
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nuostatų, numatančių dalies administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo priskirtinumą kitoms
institucijoms. Jeigu iki 2017 metų (2011–2016 metais) vidutiniškai buvo išnagrinėjamos 723
administracinių teisės pažeidimų bylos, tai 2017 metais administracinių teisės pažeidimų /
nusižengimų bylų teisme išnagrinėta net 78 procentais mažiau nei pastarųjų kelerių metų vidurkis (žr.
9 pav.).
Analizuojamuoju laikotarpiu išnagrinėta 16 skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų
administracinių nusižengimų bylose.
Per 2017 metus Kelmės rajono apylinkės teisme išnagrinėtas 91 prašymas administracinių
nusižengimų bylų vykdymo procese.
Iš 162 Kelmės rajono apylinkės teisme 2017 metais baigtų administracinių nusižengimų bylų,
160 išnagrinėtos per trumpiausią laiką – iki 6 mėnesių. Dviejų bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12
mėnesių. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo bylų, kurios būtų nagrinėjamos metus ar ilgiau. Pastebėtina,
kad administracinių teisės pažeidimų bylų, nagrinėjamų 12 ir daugiau mėnesių, nebuvo ir 2011–2016
metais.
Vidutinė 2017 metais nagrinėtų administracinių nusižengimų bylų trukmė – 0,72 mėnesio. Per
pastaruosius metus (2011–2016) vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė mėnesiais kito nežymiai arba
buvo stabili, tačiau 2017 metais bylos nagrinėjimo trukmės rodiklis ženkliai pakito (10 pav.).
10 pav. Vidutinė administracinių teisės pažeidimų / nusižengimų bylos nagrinėjimo trukmė
mėnesiais 2011–2017 metais
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Beveik dvigubai pailgėjęs vidutinis administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo terminas
sietinas su Teismui priskirtu sudėtingesnių administracinių nusižengimų, už kuriuos numatytos
griežtos sankcijos, nagrinėjimas. Pastebėtina, kad ir pailgėjusi vidutinė administracinių nusižengimų
bylos nagrinėjimo Teisme trukmė išlieka trumpesnė už Respublikos I instancijos teismų vidutinę
administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo trukmę, kuri 2017 metais siekė 0,95 mėnesio
(LITEKO 2018-02-19 sugeneruotais duomenimis).
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2. TEISMO VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS IR KONTROLĖ
Kelmės rajono apylinkės teismo veikla 2017 metais buvo organizuojama vadovaujantis
administravimo teismuose nuostatais, teismų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
teismų veiklą, teisingumo vykdymą, viešąjį administravimą. Vadovaujantis administravimo
teismuose nuostatais, laikinai einančio pareigas teismo pirmininko 2017 m. vasario 27 d. įsakymu
Nr. V-12 patvirtintas Kelmės rajono apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros
planas, kuriame numatyti tikslai užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą, teismo
veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą, aukštą
teismo darbo ir teismo darbuotojų profesinę kultūrą, teismo finansų, biudžeto bei materialinių
vertybių naudojimo skaidrumą ir apsaugą, nuolatinį teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimą.
Įgyvendinant Organizacinės veiklos priežiūros planą, teisme įvykdytos minėtame plane numatytos
priemonės. 2017 metų II–III ketvirčiais atlikti šie planiniai tiksliniai patikrinimai:
 „Civilinių bylų, kuriose vyko daugiau nei 2 parengiamieji posėdžiai ir civilinių bylų, kuriose
sprendimas (nutarties) priėmimas ir paskelbimas atidėtas daugiau nei 2 kartus“,
 „2017-04-18–2017-04-25 laikotarpiu vykusių teismo posėdžių garso įrašo darymo, jo
prijungimo prie bylos, įrašo saugojimo tvarkos patikrinimas“,
 „Baudžiamosiose bei civilinėse bylose priimtų ir 2017-03-13–2017-03-24 laikotarpiu
(imtinai) įsiteisėjusių galutinių procesinių sprendimų (nuosprendžių, sprendimų, nutarčių ir kt.)
pateikimo vykdymui patikrinimas“,
 „Viešai skelbtinų nuasmenintų procesinių sprendimų parengimo ir perkėlimo į LITEKO
sistemą nustatyta tvarka ir terminais patikrinimas“,
 „Apeliacinių (atskirųjų) skundų, jų priedų nuorašų išsiuntimo dalyvaujantiems asmenims ir
bylų (baudžiamųjų, civilinių, administracinio nusižengimo) išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui
terminų laikymosi 2017-04-01–2017-07-01 laikotarpiu patikrinimas“,
 „Ikiteisminio tyrimo teisėjų darbo efektyvumo ir problemų analizė (analizuojamas
laikotarpis 2017-03-01–2017-05-01)“,
 „Teismo sudarytų galiojančių sutarčių bei jų galiojimo terminų patikrinimas“.
Atliktų Organizacinės veiklos plane numatytų patikrinimų rezultatai aptarti su teisėjai ir kitais
atsakingais darbuotojais. Patikrinimų metu nustatyti trūkumai detaliai išanalizuoti, numatytos būtinos
priemonės jiems pašalinti ir ateityje jų išvengti.
2017 m. rugsėjo 28 d. parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Kelmės rajono
apylinkės teisme. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas analizuojant teisme esamą
situaciją pagal Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo
metodikoje nurodytus kriterijus, rizikos požiūriu rizikingose srityse (išskyrus bylų nagrinėjimą).
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Buvo analizuojama ar padaryta arba galimai padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, kitas
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, gilinamasi į teismo veiklos reglamentavimo dokumentus,
nustatančius darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, teismo gaunamų
dokumentų registravimo tvarką. Išanalizavus Teismo veiklos sritis pagal korupcijos pasireiškimo
nustatymo kriterijus, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė teisme egzistuoja, nors
tiriamuoju laikotarpiu realiai ji nepasireiškė, korupcijos pasireiškimo faktų ar prielaidų jiems atsirasti
neužfiksuota. Iš Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. lapkričio 24 d. gautas
raštas Nr. 4-10-958 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados“, kuriuo informuojama, kad
Tarnyba dėl Kelmės rajono apylinkės teismo pateiktos korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados
formos ir turinio pastabų, pasiūlymų neturi.
Per 2017 metus Kelmės rajono apylinkės teisme, esant būtinybei (Teisme gautas tarnybinis
automobilis, nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitęs Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas ir kt.), patvirtinti ar pakeisti šie aprašai / tvarkos / taisyklės: „Kelmės
rajono apylinkės teismo tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas“, „Darbo
užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas“, „Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo
Kelmės rajono apylinkės teisme tvarkos aprašas“, „Kelmės rajono apylinkės teismo vidaus tvarkos
taisyklės“. Naujai patvirtinti raštinės specialisto, raštinės sekretoriaus (specialisto), tarnautojoraštinės darbuotojo (vėliau pakeistas pareigybės pavadinimas į specialisto-raštinės darbuotojo),
archyvaro, ūkio vedėjo, vyresniojo specialisto-informatiko, valytojo pareigybių aprašymai; pakeistas
teismo

posėdžių

sekretoriaus

pareigybės

aprašymas;

dėl

Teisėjų

tarybos

patvirtintų

„Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų“ keliais punktais papildytos
teisėjų padėjėjų pareigybės.
3. TEISMO STRUKTŪRA, VALDYMAS, PERSONALAS IR JO POKYČIAI
Organizacinę teismo struktūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, etatų
skaičių nustato ir teismų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą tvirtina Teisėjų taryba,
administracinę veiklą koordinuoja Nacionalinė teismų administracija.
Teismo personalą sudaro Teismo darbuotojai, užtikrinantys Teismo funkcionavimą, padedantys
teisėjams eiti pavestas pareigas. Valstybės tarnautojų (teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių,
vyresniojo specialisto (teismo raštinės veiklos koordinavimui), teismo administracijos sekretoriaus,
teismo finansininko) funkcijos nustatytos Teismo pirmininko įsakymu patvirtintuose pareigybių
aprašymuose, jų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės
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tarnautojų veiklos etikos taisyklės. Teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijos
apibrėžtos pareigybių aprašymuose.
2017 metais Kelmės rajono apylinkės teisme patvirtintas 21 personalo etatas (4 teisėjų, 10
valstybės tarnautojų, 7 pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų) (11 pav.).
11 pav. 2017 m. Kelmės rajono apylinkės teismo darbuotojai

Darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis;
7; 33%
Teisėjai; 4; 19%

Valstybės
tarnautojai; 10; 48%

2017 metais Teisme dirbo 4 teisėjai: Daiva Valčiukienė, Laima Borkovskienė, Vilma
Raščiuvienė ir Vidmantas Rudaitis.
2017 metais iki gegužės 2 d. Kelmės rajono apylinkės teismui vadovavo Lietuvos Respublikos
Prezidento 2016 m. balandžio 29 d. dekretu Nr. IK-641 paskirta laikinai eiti Kelmės rajono apylinkės
teismo pirmininko pareigas teisėja Daiva Valčiukienė. Pasibaigus skyrimo terminui, Lietuvos
Respublikos Prezidento 2017 m. birželio 13 d. dekretu Nr. IK-992 teisėja Daiva Valčiukienė ir toliau
paskirta laikinai eiti teismo pirmininko pareigas (iki 2017 m. gruodžio 31 d.).
Didžiąją dalį (48 procentus) Teismo personalo sudaro valstybės tarnautojai: 3 teisėjų padėjėjos,
4 teismo posėdžių sekretorės, vyresnioji specialistė (teismo raštinės veiklos koordinavimui), teismo
administracijos sekretorė, teismo finansininkė. Pagal darbo sutartis dirbo 7 asmenys: raštinės
specialistė, specialistė-raštinės darbuotoja, raštinės sekretorė (specialistė), archyvarė, vyresnysis
specialistas-informatikas, ūkio vedėjas, valytoja.
2017 metais Kelmės rajono apylinkės teisme vyko žymi darbuotojų kaita. Nestabilią Teismo
personalo situaciją ir pokytį atspindintys faktai:
 Pačios prašymu 2017m. vasario 10 d. atleista posėdžių sekretorė Evelina Kvietkienė.
 Po konkurso 2017 m. kovo 7 d. priimta posėdžių sekretorė Remigija Bielskienė, kuri pačios
prašymu 2017 m. rugpjūčio 14 d. atleista iš pareigų.
 2017 m. rugsėjo 4 d. po konkurso į teismo posėdžių sekretoriaus pareigas priimta Kristina
Urbelienė.
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 Tikslinių atostogų metu, pačios prašymu 2017 m. gegužės 1 d. iš pareigų atleista specialistėraštinės darbuotoja Neringa Čilinskaitė. Šios specialistės tikslinių atostogų laikotarpiu, jos
pareigybėse nustatytos funkcijos, esant tarnybiniam būtinumui, nuo 2017 m. kovo 13 d. buvo
pavestos archyvarei Alinai Grigalaitienei. Neringai Čilinskaitei išėjus iš darbo, į specialisto-raštinės
darbuotojo pareigas nuo 2017 m. gegužės 2 d. paskirta Alina Grigalaitienė.
 Į laisvas archyvaro pareigas po atrankos 2017 m. balandžio 4 d. priimta Kristina
Ivanauskaitė.
 2016 pabaigoje vyresniajai specialistei (teismo raštinės veiklos koordinavimui) Viktorijai
Klimašauskienei išėjus tikslinių atostogų ir esant tarnybiniam būtinumui, jos atliekamos funkcijos
pavestos teismo administracijos sekretorei Indrei Markeliūnaitei.
 Į teismo administracijos sekretoriaus pareigas 2017 m. balandžio 24 d. po atrankos priimtas
pakaitinis valstybės tarnautojas.
 Tarnybinio kaitumo būdu į Raseinių rajono apylinkės teismą 2017 m. birželio 29 d. perkelta
teisėjo padėjėja Erika Gailiūtė. Į laisvas teisėjo padėjėjo pareigas, po laimėto konkurso ir atsišaukusi
iš tikslinių atostogų, 2017 m. rugsėjo 14 d. paskirta Viktorija Klimašauskienė.
 Baigiantis metams (dėl numatytos Teismo reorganizacijos) atleista teismo finansininkė
(valstybės tarnautoja), teismo administracijos sekretorė (pakaitinis valstybės tarnautojas) ir 2
darbuotojos, dirbančios pagal darbo sutartis, – archyvarė ir viena iš trijų raštinės specialisčių.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 metais vykusi vidinė darbuotojų kaita buvo būtina ir
neišvengiama dėl nenutrūkstamo bei sklandaus Teismo darbo, tačiau didžiausią susirūpinimą kelia
teismo posėdžių sekretorių pokytis, nes per metus šioje pareigybėje pasikeitė net 3 darbuotojos.
Kelmės rajono apylinkės teisme dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama
kiekvienais metais. 2017 metais 6 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta labai gerai ir jiems
suteiktos nuosekliai aukštesnės kvalifikacinės klasės. Metų pabaigoje atlinktas neeilinis teismo
administracijos sekretorės, laikinai einančios vyresniojo specialisto (teismo raštinės veiklos
koordinavimui) pareigas, Indrės Markeliūnaitės vertinimas. Komisijai valstybės tarnautojos veiklą
įvertinus labai gerai, po Teismo reorganizavimo (nuo 2018-01-01) ji perkelta į aukštesnes karjeros
valstybės tarnautojo pareigas, suteikiant ne aukštesnę negu turėta kvalifikacinę klasę.
4. TEISMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Kvalifikacijos kėlimas, bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimas ne retai lemia kokybišką
ir efektyvų nustatytų funkcijų vykdymą, todėl Teismo darbuotojai skatinami mokytis, jiems
suteikiama galimybė nuolat gilinti žinias, tobulinti profesinius įgūdžius dalyvaujant kvalifikacijos
kėlimo kursuose, seminaruose ar mokymuose.
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Praėjusiais metais kvalifikaciją kėlė ir profesinius įgūdžius mokymuose tobulino visi 4 teisėjai
ir 9 teismo darbuotojų, iš jų – 6 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
(11 pav.).
11 pav. Teismo personalo dalyvavimas mokymuose

13; 62%
8; 38%

Nedalyvavo mokymuose

Dalyvavo mokymuose

2017 metais teisėjai dalyvavo šiuose Nacionalinės teismų administracijos organizuotuose ir
pagal programą numatytuose mokymuose:
 Streso, konflikto bei pagalbos proceso šalims mokymai;
 „Administracinių nusižengimų kodeksas“;
 Mokymai teisėjams, vykdantiems mažamečių ir nepilnamečių apklausas teisminiame ir
ikiteisminiame procese;
 „Priverstinis išieškomų piniginių lėšų nurašymas“;
 „Pinigų plovimo prevencija ir banko paslapties apsauga“;
 „Psichologinė parama nukentėjusiesiems ir liudytojams teismo procese“;
 Seminaras pagal civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo
programą;
 „Darbo kodekso naujovės“;
 Mokymai pagal teismų vadovų mokymų programą.
Bendra Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjų mokymų, kuriuose buvo dalyvauta, trukmė –
166 akademinės valandos. Vidutiniškai vieno teisėjo mokymams skirtas laikas sudarė 41,5
akademinės valandos per metus. 2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta vienam teisėjui
mokymas skirti vidutiniškai 20 akademinių valandų, todėl pažymėtina, kad 2017 m. pasiektas rodiklis
ženkliai aukštesnis nei buvo planuota.
Kitas Teismo personalas (valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis)
2017 metais dalyvavo šiuose mokymuose:
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 „Finansinių nusikaltimų apžvalga – naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir
kvalifikavimas. Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktika“;
 „Naujausi CPK pakeitimai ir teismų praktika“;
 LITEKO naudotojų mokymai;
 „Kokybės standartų taikymas“;
 „VSAKIS duomenų eksportas į BAFVS“;
 „Viešieji pirkimai: 2017 metų didieji pasikeitimai“;
 „Naujasis Darbo kodeksas: aktualūs reikalavimai ir jo praktinis taikymas nuo 2017-01-01“;
 Valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai;
 Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO mentorių mokymai.
Bendra Kelmės rajono apylinkės teismo darbuotojų (išskyrus teisėjus) mokymų, kuriuose buvo
dalyvauta, trukmė – 112 akademinių valandų. Vidutiniškai vieno Teismo darbuotojo mokymams
skirtas laikas sudarė 6,6 akademinės valandos per metus. 2017 metų strateginiame veiklos plane buvo
numatyta, kad vienas darbuotojas kvalifikacijos tobulinimui vidutiniškai turėtų skirti apie 4
akademines valandas, tačiau praėjusiais metais pasiektas vidutinis darbuotojų mokymosi trukmės
rodiklis ženkliai pagerintas.
APIBENDRINIMAS
Apibendrinant Kelmės rajono apylinkės teismo 2017 metų veiklą, galima teigti, kad Teismo
darbas vyko pakankamai sklandžiai, numatyti darbai atlikti. Vertinant bylų nagrinėjimo rodiklius,
būtina paminėti ženkliai sumažėjusį Teisme nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų skaičių,
kurio pokytis siejamas su metų pradžioje įsigaliojusiomis Administracinių nusižengimų kodekso
nuostatomis, reglamentuojančiomis administracinių nusižengimų priskirtinumą. Dėl administracinių
nusižengimų bylų nagrinėjimo Teisme mažėjimo, 2017 metais pakito (sumažėjo) ir teisėjų (teismo)
darbo krūvis.
Praėjusiais metais pasiekti labai geri baudžiamųjų ir civilinių bylų nagrinėjimo trukmės,
nuosprendžių ir sprendimų stabilumo rodikliai. Teisėjų profesionalumas, ilgalaikė darbo patirtis ir
kompetencija lėmė kokybišką, greitą ir nešališką bylų nagrinėjimą. Racionalus Teismo
administravimo organizavimas, veiklos kontrolė, darbo patirtį bei įgūdžius turintys darbuotojai
(neskaitant didelės darbuotojų kaitos) ženkliai prisidėjo įgyvendinant pagrindinį institucijos tikslą –
teisingumo vykdymą nagrinėjant bylas.
_______________________

